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CURSOS DE MAIO NO SINDIEMTAL/PR



BRASIL E COLÔMBIA FIRMAM ACORDO AUTOMOTIVO



ACORDO DEVE TRIPLICAR EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS PARA A COLÔMBIA



AOS 60 ANOS, SCANIA GANHA MERCADO E AMPLIA EXPORTAÇÕES



CONSUMO DE BENS INDUSTRIAIS NO BRASIL CAI 0,7% EM FEVEREIRO, DIZ IPEA



CNI COMEMORA O RETORNO DA CAMEX AO MDIC



TEMER DEVOLVE COMANDO DA CAMEX AO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA



COMÉRCIO MUNDIAL DEVE CRESCER 2,4% EM 2017, DIZ OMC
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PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DO PARANÁ CRESCEU 4% EM FEVEREIRO



COMISSÃO VOTA NA TERÇA MP QUE PERMITE COBRANÇA DE VALORES DISTINTOS
PARA CARTÃO DE CRÉDITO



GOODYEAR INVESTIRÁ € 41 MI EM MATERIAIS E PROCESSOS PRODUTIVOS



RESERVAS DE MINÉRIO DE FERRO DA VALE CRESCEM 5,6% EM 2016



VOLARE E BANCO MONEO PASSAM A FINANCIAR 100% DO VEÍCULO



AUMENTO DE PREÇOS DESTRÓI VENDAS E LUCROS



AUDI EXPANDE LINHA DE SUVS COM Q4 E Q8



FORD ELIMINA ENVIO DE RESÍDUOS A ATERROS NO BRASIL



OHIO, NOS EUA, QUER ATRAIR AUTOPEÇAS BRASILEIRAS



CONTROIL, DA FRAS-LE, AMPLIA PRESENÇA GLOBAL



YASKAWA MOTOMAN VAI À FEIMAFE 2017 COM NOVO CONTROLADOR DE ROBÔS



TEM INÍCIO O FIM DO MUNDO POLÍTICO BRASILEIRO



ARTIGO: A CONSTITUIÇÃO VENCEU O ABUSO TRIBUTÁRIO



EDITORIAL: PREVIDÊNCIA: A FALÊNCIA DE UM MODELO



PREVIDÊNCIA CUSTARÁ 63% DO ORÇAMENTO SEM REFORMA, PREVÊ INDICADO
PARA A



IFI

TECNOLOGIA E AS NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO AMEAÇAM DE EXTINÇÃO ANTIGAS
PROFISSÕES



COMISSÃO MISTA DEBATE PROGRAMA SEGURO-EMPREGO NESTA TARDE



MINISTÉRIO DO TRABALHO BLOQUEIA R$ 122,3 MILHÕES EM PEDIDOS
FRAUDADOS DE SEGURO-DESEMPREGO



PARECER SOBRE PROPOSTA DE REFORMA TRABALHISTA SERÁ APRESENTADO HOJE



RELATÓRIO DA REFORMA TRABALHISTA SAI HOJE. VEJA O QUE PODE MUDAR NO SEU
TRABALHO



PROPOSTA QUE INSTITUI CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE VAI À CCJ E À
CAS



FÉRIAS, TRANSPORTE E HOME OFFICE: O QUE PODE MUDAR NA CLT



RELATOR DIZ QUE VAI PROPOR FIM DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL



PAULINHO DA FORÇA GARANTE QUE TEMER VAI MANTER IMPOSTO SINDICAL



GOVERNO QUER MANTER ACORDOS COLETIVOS NA REFORMA TRABALHISTA
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A

TERCEIRIZADOS



RELATOR DE REFORMA REVOGA 18 PONTOS DA CLT



INDICADORES CNI- MEDO DO DESEMPREGO & SATISFAÇÃO COM A VIDA



REFORMA TRABALHISTA VAI CORTAR PAGAMENTO DE TEMPO GASTO EM TRANSPORTE
DA EMPRESA



PLACAR DA PREVIDÊNCIA MOSTRA 273 VOTOS CONTRA E 101 A FAVOR DA
REFORMA



PROPOSTA DE EXTINÇÃO DO ABONO SALARIAL É CRITICADA POR ESPECIALISTAS



NOVA REGRA DE TRANSIÇÃO PARA SE APOSENTAR PODE BENEFICIAR JOVENS



BRASIL ESTÁ CUMPRINDO O RITO DEMOCRÁTICO PARA REFORMA DA PREVIDÊNCIA,
DIZ RELATOR



TENDÊNCIAS: REFORMA DA PREVIDÊNCIA CAMINHA PARA FLEXIBILIZAÇÃO ACIMA
DO ESPERADO



RELATOR VÊ ERRO DE LEITURA DE REGRA DE 49 ANOS NA INTEGRALIDADE DA
APOSENTADORIA



MEIRELLES FALA EM VÍDEO DAS REDES SOCIAIS DO PLANALTO



ARTHUR MAIA: HAVERÁ PEDÁGIO MENOR DO QUE 50% NA REGRA DE TRANSIÇÃO



‘FORAM LIBERADAS? VOU CORRER ATRÁS DAS MINHAS’, DIZ MARUN SOBRE
EMENDAS



MEIRELLES: TODO PONTO MUDADO TEM QUE TER OUTRO COMPENSANDO O LADO
FISCAL



PARTIDOS E POLÍTICOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS, DIZ WANDERLEY REIS



EXCLUSIVO: A LISTA DE FACHIN



QUEM ESTÁ NA LISTA



DELATORES RELATAM PAGAMENTOS A BETO RICHA, GOVERNADOR DO PARANÁ



ARTIGO: LISTA FECHADA É SUICÍDIO POLÍTICO



NOTA TÉCNICA QUE EMBASOU REAJUSTE EXTRA NA TARIFA DE ÁGUA TERIA SIDO
FEITA PELA

SANEPAR



FIPE ELEVA PREVISÃO PARA IPC DE ABRIL, DE 0,42% PARA 0,57% EM SP



1º TRIMESTRE DE 2017 GANHA 900 MIL INADIMPLENTES, MOSTRAM SPC BRASIL
E

CNDL



RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BATE RECORDE NOS BANCOS



ATAIDES OLIVEIRA DEFENDE CORTE NA TAXA SELIC



COPOM SE REÚNE NESTA QUARTA E MERCADO PREVÊ MAIOR CORTE DE JUROS EM 8
ANOS



APROVADO PLANO DE TRABALHO PARA AVALIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

CÂMBIO
EM 12/04/2017
Compra
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Dólar

3,149

3,149

Euro

3,341

3,343

Fonte: BACEN

Informativo Bruxelas
12/04/2017 – Fonte: CNI
A CNI divulga o Informativo de Bruxelas com os acontecimentos do período de
fevereiro e março de 2017 na Comissão, Parlamento e Conselho da União Europeia
Faça o download da publicação no site de Negociações Internacionais da CNI.
Destaques desta edição:



Destaque Brexit: tem início a contagem regressiva;
Indústria demanda previsibilidade e acesso, mas preza pela integridade do
Mercado Único;






Parlamento Europeu se posiciona nas negociações Brexit;
Acordo Mercosul-UE avança com nova rodada de negociações;
Acordos comerciais e parcerias: atualização;
UE discute nova metodologia antidumping

Cursos de Maio no SINDIEMTAL/PR
12/04/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Brasil e Colômbia firmam acordo automotivo
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Trânsito em Bogotá, capital da Colômbia, ao lado da Transmilênio: padrão de carros e
tráfego semelhante aos de centros urbanos no Brasil
O Brasil e a Colômbia firmaram um novo acordo automotivo estabelecido por
sistemas de cotas por pelo menos oito anos. Em comunicado divulgado na terça-feira,
11, pelo MDIC, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, cada país poderá
exportar ao outro um volume pré-definido com alíquota zero – até agora as
exportações estavam sujeitas ao recolhimento de 16% de imposto de importação.
As cotas foram definidas em 12 mil unidades no primeiro ano, 25 mil no segundo ano
e 50 mil unidades do terceiro ao oitavo ano de acordo. Após este período haverá uma
revisão e caso ela não seja feita, permanecerá as 50 mil unidades/ano. Estão incluídos
no acordo modelos de automóveis, vans e veículos comerciais leves. No comunicado
do MDIC, não há menção para veículos comerciais pesados – caminhões e ônibus.

Para o presidente da Anfavea, Antonio Megale, o acordo permitirá maior integração e
negócios para ambos os lados: “Tivemos uma sinalização positiva por parte do
Governo Federal sobre as tratativas entre Brasil e Colômbia. Precisamos, agora,
aguardar a internalização do acordo, mas temos uma expectativa de que em até 60
dias tudo esteja em vigor nos dois países”, afirmou.
Neste primeiro momento o benefício é imediato para o Brasil, que poderá até triplicar
suas exportações à Colômbia em até três anos: no ano passado as vendas ao país
vizinho somaram 17,5 mil unidades. Segundo o MDIC, a Colômbia, por sua vez, estima
iniciar as vendas ao Brasil em um ano e meio.
O país vizinho, cujo mercado é estimado em 200 mil unidades/ano, tem pouca tradição
na indústria automobilística e possui um parque industrial limitado: apenas General
Motors e Renault montam veículos por lá, a maior parte em sistema de CKD.
Por conta disto, o país fez questão de garantir que as condições tarifárias para vender
ao mercado brasileiro serão iguais às de outros fabricantes que têm acordo automotivo
com o Brasil, como Argentina (leia aqui) e México (leia aqui), que preveem, entre
outras questões, o não pagamento do imposto de importação de 35% a ser cobrado
pelo Brasil a partir de 2018, quando termina o Inovar-Auto.
Enquanto o governo e as montadoras trabalham em uma nova política industrial para
vigorar a partir de 2018, a Colômbia garantiu que as regras serão aplicadas à sua
produção também.
“O entendimento com a ministra Maria Claudia Lacouture sobre o acordo automotivo
com a Colômbia já vinha sendo construído desde nosso primeiro encontro, em Medellín
[em 2016]. É uma medida importante, de grande interesse das montadoras instaladas
no Brasil, mas sobretudo um passo a mais na direção da integração regional, com
diversas possibilidades comerciais entre nossos países. É uma grande vitória para
ambos”, declarou Pereira em nota.
Acordo deve triplicar exportações de automóveis para a Colômbia
12/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

Nos próximos três anos, o Brasil pretende triplicar as exportações de automóveis para
a Colômbia. As vendas, que atualmente somam 17,5 mil unidades por ano, devem
chegar a 50 mil.
As informações sobre o acordo entre os dois países são do ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços e foram divulgadas nesta terça-feira, 11. O ministro
Marcos Pereira, que comanda a pasta, finalizou as tratativas do acordo durante agenda
de trabalho em Buenos Aires na semana passada.
Ele participou do Fórum Econômico Mundial da América Latina 2017 e se reuniu com
autoridades de vários países, entre eles, a ministra do Comércio, Indústria e Turismo
da Colômbia, Maria Claudia Lacouture. Neste encontro, eles finalizaram as negociações
para aumentar a venda de automóveis para a Colômbia.

“É uma medida importante, de grande interesse das montadoras instaladas no Brasil,
mas sobretudo um passo a mais na direção da integração regional, com diversas
possibilidades comerciais entre nossos países. É uma grande vitória para ambos”,
afirmou Marcos Pereira.
Cotas para venda de automóveis
O acordo com a Colômbia define cotas para que os países possam exportar
automóveis, vans e veículos comerciais leves com alíquota zero – até então, as
exportações estavam sujeitas ao recolhimento do Imposto de Importação de 16%.
O acordo determina que a Colômbia possa exportar as mesmas quantidades para o
Brasil sem recolher impostos. A expectativa é de que os colombianos devam iniciar as
vendas para o Brasil em aproximadamente um ano e meio.
Aos 60 anos, Scania ganha mercado e amplia exportações
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Nos últimos anos, enquanto o mercado brasileiro de caminhões despencou, a Scania
conseguiu manter algum nível de estabilidade para aquele momento. Não fez
demissões em massa - segue com 3,2 mil funcionários na fábrica de São Bernardo do
Campo, número pouco menor do que o de momentos de pico das vendas.
Enquanto há montadoras de veículos comerciais que com quase 80% de ociosidade da
capacidade produtiva, a companhia encerrou o ano passado com 45% de ocupação na
unidade, que tem potencial para fazer 30 mil caminhões por ano.
A musculatura para atravessar a crise foi desenvolvida nos 60 anos de história da
empresa no Brasil, a se completarem em julho próximo, e 55 anos do complexo
produtivo do ABC Paulista. Ali já foram feitos 340 mil caminhões e 70 mil ônibus, com
boa parte deste volume destinado às exportações.
Recentemente, no lugar de rever a estratégia e tentar uma abordagem diferente para
superar a crise, a companhia apostou em melhorar o que já era a sua especialidade:
vender caminhões customizados, produzidos por demanda e na medida para os
clientes. “Trabalhamos de forma consistente e progressiva. Não brigamos por preço.
Entregamos solução”, resume Roberto Barral, diretor geral da companhia no Brasil.
Em 2015 essa postura custou participação de mercado para a marca, que perdeu
espaço em um cenário em que concorrentes reduziram os preços para conseguir
desovar estoques. Agora, no entanto, a Scania começa a ser recompensada pela
estratégia consistente. O mercado total de caminhões ficou 29% menor no primeiro
trimestre do ano e, neste contexto, a montadora ganhou 5 pontos de participação nas
vendas e respondeu por 18,2% do total emplacado nos segmentos acima de 16
toneladas.
“Conquistamos cinco pontos de market share e, no primeiro trimestre, ficamos acima
da nossa meta para o ano, que é de 15%”, conta Victor Carvalho, diretor de vendas
de caminhões da companhia. O resultado do ano passado também foi positivo.

Foram negociados 1,2 mil caminhões, número menor do que o do ano anterior, mas
que garantiu aumento de 0,6 ponto porcentual na participação de mercado da
companhia, que chegou a 7,3% incluindo todos os segmentos de caminhões.
FOCO NOS PEQUENOS TRANSPORTADORES E NAS EXPORTAÇÕES
Para chegar ao resultado positivo a Scania ampliou o horizonte e foi buscar negócios
nos pequenos e médios transportadores, que compram um veículo por vez e
frequentemente enfrentam dificuldade para ter acesso a linhas de crédito.
“Fizemos um trabalho com a rede de concessionárias para desenvolver uma
abordagem individualizada desse cliente, que compra com uma frequência bem
menor. Assim conseguimos entender a necessidade dele e tornar estes negócios
viáveis. Atraímos um novo público”, conta.
Em paralelo, o Banco Scania aumentou sua disposição para liberar crédito. Em 2016
a participação da instituição nas vendas subiu de 17% para 40%. No primeiro trimestre
deste ano o número seguiu aumentando para perto de 50%.
“Em momento de crise, o banco da montando precisa ter participação mais efetiva”,
avalia Carvalho. Segundo ele, a ofensiva para chegar aos clientes menores segue
rendendo frutos e a expectativas é de que as vendas ganhem ainda reforço este ano
com o aumento da demanda dos grandes frotistas.
“Eles vão precisar renovar a frota. Os financiamentos contratados no passado já
venceram e rodar com caminhão antigo fica muito caro”, diz. O executivo reforça que,
como os estoques das empresas concorrentes baixaram, o mercado começa a ficar
mais favorável, com a prática de preços saudáveis pela concorrência e, portanto, mais
espaço para a Scania atuar de acordo com a sua estratégia.
Com este cenário, a meta para o ano é ousada: crescer de 10% a 15% na comparação
com o ano passado. O incremento de dois dígitos é superior ao esperado pela maior
parte das empresas e entidades ligadas ao setor de caminhões. Ainda assim, a
companhia lembra que a base de comparação é fraca. Em número de caminhões seria
um incremento pequeno, aponta
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS
Para garantir nível melhor de atividade na fábrica, além do esperado aumento no
volume de vendas, a companhia incrementa também as exportações. A planta de São
Bernardo do Campo é completa: produz chassis, eixos, motores e transmissões.
No ano passado foram feitas ali 14 mil unidades, com 70% deste volume destinado às
exportações. No passado, em momentos de demanda doméstica aquecida, a parcela
exportada não chegava a 25%, segundo a empresa.
“Trabalhamos com sistema global de produção. Como a Europa começou a produzir a
linha nova de caminhões, que ainda não tem previsão para chegar ao Brasil, nossa
fábrica ganhou relevância como centro produtivo para abastecer os mercados que
ainda são atendidos pela família antiga”, conta Carvalho. Entre os principais clientes
estão países da Ásia, África, Oriente Médio e América Latina.
Ainda que o mercado local siga combalido, desde o ano passado a Scania faz
investimento suntuoso de R$ 2,6 bilhões na operação brasileira. O aporte, que só será
concluído em 2020, vai atender a necessidade de desenvolver novos produtos,
oferecer treinamento e melhorias à rede de concessionárias e modernizar a fábrica do
ABC paulista seguindo conceitos de Indústria 4.0.

Consumo de bens industriais no Brasil cai 0,7% em fevereiro, diz Ipea
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O consumo de bens industriais diminuiu no Brasil na passagem de janeiro para
fevereiro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador
Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais recuou 0,7% no período, na série com
ajuste sazonal.
O índice soma a produção industrial doméstica e as importações de bens industriais,
excluindo as exportações. Na comparação com fevereiro de 2016, entretanto, houve
crescimento de 0,4% no consumo de bens industriais, o terceiro resultado positivo
consecutivo.
A taxa acumulada em 12 meses também voltou a diminuir o ritmo de queda, passando
de um recuo de 6,9% em janeiro para uma redução de 5,9% em fevereiro.
Segundo o Ipea, o resultado sugere que parte da produção nacional está sendo
escoada para o exterior, tendo em vista que a produção doméstica medida pela
Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) teve retração de 4,7% nos 12 meses encerrados em
fevereiro.
No acumulado em 12 meses, o volume importado de bens industriais diminuiu 5,7%,
enquanto as exportações acumularam alta de 3,6%.
Considerando-se o consumo aparente por grandes categorias econômicas, os
destaques positivos ficaram com as categorias bens de capital e bens de consumo
duráveis, que avançaram 8,9% e 3,1% em fevereiro ante janeiro, respectivamente.
Na direção oposta, o setor de bens intermediários registrou queda de 2,2% no período,
resultado que reverte parte do crescimento de 4,3% acumulado nos três meses
anteriores.
Na comparação com fevereiro do ano passado, todas as categorias apresentaram
crescimento, com exceção dos bens de consumo semi e não duráveis (-3,8%). O
destaque positivo foi o setor de bens de consumo duráveis, que teve alta de 10,2%
em relação a fevereiro de 2016.
CNI comemora o retorno da Camex ao MDIC
12/04/2017 – Fonte: O Estado de Minas
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) comemorou o retorno da secretaria
executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex) ao Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
A reintegração da secretaria ao MDIC foi feita nesta terça-feira, 11, por meio de
Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União. Em nota, a CNI afirma que
"as mudanças atendem às propostas da indústria feitas em 2014 aos presidenciáveis
e reforçam a expertise técnica necessária ao órgão".
Além de indicar o secretário executivo da Camex, o MDIC passa a presidir o Comitê
Executivo de Gestão (Gecex) e a vice-presidir o Conselho de ministros da Camex.
Na avaliação do diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o MDIC
é o "naturalmente o ministério competente para gerir a Camex".

Para se ter uma ideia, das 114 resoluções da Camex aprovadas entre maio de 2016 e
março de 2017, quando o órgão estava vinculado ao Ministério das Relações Exteriores
(MRE), 73% são de competência técnica do MDIC", afirma o diretor em nota da
entidade.
A CNI defende que sejam preservadas e aperfeiçoadas inovações feitas na Camex
quando ela esteve integrada ao Ministério das Relações Exteriores. A CNI destaca entre
esses avanços a criação dos Comitês Nacionais de Facilitação do Comércio (Confac) e
de Investimento (Coninv) e destaca que o decreto publicado hoje inclui ainda outra
proposta defendida pela indústria, que foi a criação de um terceiro Comitê Nacional de
Promoção Comercial (Copcom), presidido pelo MRE.
A entidade avalia ainda que são necessários outros avanços institucionais, como a
retomada do Conselho Consultivo do Setor Privado (Conex), maior frequência da
reunião do conselho de ministros da Camex, que se reuniu apenas uma vez durante o
governo de Michel Temer.
A CNI defende também regras mais claras de transparência nas decisões do colegiado,
com divulgação mais célere das atas de reuniões.
Temer devolve comando da Camex ao Ministério da Indústria
12/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O comando da Camex (Câmara de Comércio Exterior) mudou novamente de endereço.
Um decreto presidencial publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da
União devolve a secretaria-executiva do colegiado ao Mdic (Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços).
A secretaria havia sido transferida ao Itamaraty no início do governo Michel Temer,
em uma tentativa de anabolizar a pasta comandada pelo ex-chanceler José Serra
(PSDB-SP).
Desidratado no ano passado, o Mdic recebeu não só a Camex de volta, mas saiu
fortalecido com outra decisão recente: a absorção da Secretaria de Aquicultura e Pesca
(antes vinculada ao Ministério da Agricultura) e do programa para micro e pequenas
empresas Bem Mais Simples (que era da Presidência da República).
No balanço de forças do governo, trata-se de um nítido fortalecimento do ministro
Marcos Pereira e do PRB, partido do qual ele é presidente licenciado. A legenda tem
24 deputados, é uma das mais fieis na base aliada de Temer e pode ser crucial na
aprovação das reformas.
A reportagem apurou que sete parlamentares já comunicaram à cúpula do PRB que
devem votar contra a reforma da Previdência.
Trata-se, agora, de fazer um esforço concentrado em busca dos outros 17 votos. Isso
depende não só de ajustes do texto-base das mudanças previdenciárias, mas também
de dar mais prestígio ao partido na Esplanada dos Ministérios.
Antes visto como um estranho no setor, Pereira ganhou bom trânsito no empresariado
e é bem avaliado no Planalto. Ele já havia sido contemplado com o retorno da Camex
ao Mdic, no início de março, quando Serra pediu demissão e foi substituído pelo
senador tucano Aloysio Nunes no Itamaraty.
A mudança, no entanto, durou horas. Nunes não fora avisado previamente da perda
do órgão e ficou furioso. Ameaçou até não tomar posse e Temer determinou a
publicação de um novo decreto suspendendo a transferência da Camex para o Mdic,
que agora se concretiza.

A atual secretária-executiva do colegiado, Tatiana Rosito, deve perder o cargo.
Diplomata de carreira e ministra de segunda classe (um degrau antes de
embaixadora), ela tinha a confiança de Serra.Havia críticas veladas, no setor privado,
sobre a falta de iniciativa da Camex sob o Itamaraty.
O conselho de ministros se reuniu uma única vez e houve "trapalhadas" do órgão,
como a queda das tarifas de importação do café importação. A decisão precisou ser
revertida por ordem do próprio Temer.
Comércio mundial deve crescer 2,4% em 2017, diz OMC
12/04/2017 – Fonte: Exame
Diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, ressaltou que existe uma "profunda
incerteza" sobre a evolução econômica e política, particularmente nos EUA

Roberto Azevêdo: "devemos ver o comércio como parte da solução para as dificuldades
econômicas, não como parte do problema" (Denis Balibouse/Reuters)
Genebra – O comércio mundial caminha para um crescimento de 2,4 por cento neste
ano, embora haja uma “profunda incerteza” sobre a evolução econômica e política,
particularmente nos Estados Unidos, disse a Organização Mundial do Comércio (OMC)
nesta quarta-feira.
O diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, disse que ainda é necessário haver clareza
sobre as políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, ao mesmo tempo
em que fez um apelo geral para resistir ao protecionismo.
Os resultados das próximas eleições em economias importantes como a França devem
proporcionar mais previsibilidade para os investidores, disse ele.
A faixa de crescimento para este ano foi ajustada para um intervalo entre 1,8 e 3,6
por cento, ante 1,8 e 3,1 por cento em setembro passado, informou a OMC.
“Devemos ver o comércio como parte da solução para as dificuldades econômicas, não
como parte do problema”, disse Azevêdo.
“Em geral, acho que embora existam algumas razões para um otimismo cauteloso, o
crescimento do comércio permanece frágil e há riscos consideráveis do lado negativo.
Muito da incerteza em torno do cenário é político”, disse ele em entrevista coletiva.
“Precisamos continuar fortalecendo o sistema, apresentando novas reformas e
resistindo à construção de novas barreiras ao comércio”.
A OMC tem revisado repetidamente as estimativas preliminares nos últimos cinco
anos, uma vez que as previsões de recuperação econômica revelam-se
excessivamente otimistas.

O comércio global cresceu a uma taxa de 1,3 por cento em 2016, ritmo mais lento
desde a crise financeira e abaixo da projeção revisada de 1,7 por cento feita em
setembro.
“O fraco desempenho ao longo do ano foi em grande parte devido a uma desaceleração
significativa nos mercados emergentes, onde as importações basicamente estagnaram
no ano passado, crescendo muito pouco em termos de volume”, disse Azevêdo.
Em 2018, o comércio global deve crescer entre 2,1 e 4 por cento segundo a análise
mais recente da OMC
Empresa deve ser transparente e ter 'timing' na crise, dizem especialistas
12/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Quando uma empresa passa por uma crise de imagem por causa de uma investigação
ou de uma ação mal pensada, a companhia precisa ser a mais transparente possível
e ter 'timing' para passar à sociedade a mensagem de que corrigiu os erros e
trabalhará para que eles não ocorram novamente.
Essa foi uma das opiniões apresentadas pelos membros da última mesa do Fórum
Conformidade nos Negócios, que teve como tema o gerenciamento de crises. O
seminário, promovido pela Folha de S.Paulo, aconteceu nesta segunda (10) e nesta
terça (11) no MIS (Museu da Imagem e do Som).
"Crises podem acontecer em qualquer empresa e a qualquer momento. O que
diferencia é a forma como se trata a crise. Quando se reage da forma correta,
demonstrando arrependimento e mostrando que lidará com o problema, a sociedade
percebe que a empresa não foge às responsabilidades", diz Flávio Castro, sóciofundador da FSB Comunicação.
Marcello D'Angelo, sócio da Q&A Associados e ex-diretor de comunicação do Grupo
Camargo Corrêa, concorda. "A recuperação de credibilidade é muito lenta e dolorosa.
O binômio governança e comunicação é o que pode fazer a diferença, mas com um
aspecto fundamental: o 'timing'. Ou você se posiciona ou dança", diz. D'Angelo lembra
de sua própria experiência na área.
Quando era funcionário do grupo Camargo Corrêa, eclodiu o escândalo da Lava Jato.
Ele considera a resposta dada à época pela empresa -que fez acordo de leniência e
reconheceu suas responsabilidades no caso- adequada. CEO da Weber Shandwick no
Brasil, José Luiz Schiavoni ressalta que o trabalho de gerenciamento de crises começa
quando os problemas nem sequer começaram.
"É um trabalho de aculturamento e de preparação de equipes. Esse trabalho só pode
ser bem implementado quando a agência de comunicação está muito alinhada com a
liderança da empresa".
MUDANÇAS Numa realidade em que as notícias se propagam cada vez mais rápido,
em diversos meios, os palestrantes chamaram a atenção para as mudanças que isso
trouxe para a comunicação em tempos de crise. Flávio Castro destacou que a
necessidade de agilidade por parte da imprensa para se publicar uma matéria on-line
faz com que as empresas também tenham de dar as respostas com a maior celeridade
possível.
Citou ainda o que chamou de 'agressividade de comunicação' dos órgãos de controle,
como a polícia e a Justiça, que, em sua visão, conduzem operações de forma
"midiática", o que faz com que os responsáveis por gerenciamento de crise tenham de
formular uma resposta antes mesmo de entender o que aconteceu na operação, e as
redes sociais, onde considera que há uma predisposição em se acreditar em coisas
negativas em relação às marcas -fruto de um deficit de credibilidade das companhias.

José Luiz Schiavoni também ressaltou a importância dos meios on-line para formar
opiniões."As pessoas leem um jornal por dia, mas são impactadas dezenas de vezes
na internet, então elas tendem a, pelo fato de o on-line ser muito presente, atribuírem
à rede uma força muito grande". Para o especialista, isso torna necessário que as
agências saibam também analisar esses meios.
ACONSELHAMENTO Respondendo a uma pergunta da plateia sobre como lidar com
uma situação institucional em que o cliente é investigado ou está no cerne de uma
crise, os debatedores ressaltaram que precisam levar a campo uma "sinceridade na
comunicação".
"Somos pagos por eles para dizer a verdade. Temos a consciência de que o objetivo
da organização é seguir com seriedade e, se descoberto algum malfeito, querer corrigilo", afirma Schiavoni. D'Angelo afirma que a função do gerenciador de crises é a de
uma consultoria técnica.
"Sou pago para oferecer o melhor aconselhamento para esse cliente. Seja ele culpado
ou não. Todos têm o direito de dizer sua justificativa para o que foi feito. É um trabalho
técnico que deve ser feito da melhor maneira". Castro concorda com a avaliação.
"Temos que dar o melhor aconselhamento possível. Todos têm direito a dar sua versão
à sociedade e o nosso papel é ajudar a fazer isso da forma mais correta", conclui.
Produção da indústria do Paraná cresceu 4% em fevereiro
12/04/2017 – Fonte: Bem Paraná

A indústria do Paraná cresceu 4% em fevereiro na comparação com igual período do
ano passado. No bimestre, o avanço foi de 4,1% em relação aos dois primeiros meses
do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Industrial Mensal.
Em relação a janeiro, o crescimento, com ajuste sazonal, foi de 1,9% no Paraná. Dos
14 Estados pesquisados pelo IBGE, nove tiveram desempenho positivo em fevereiro
em relação a janeiro.
Os números da indústria do Paraná estão acima da média do Brasil. De acordo com o
IBGE, a produção da indústria caiu 0,8% em fevereiro na comparação com igual
período do ano passado, avançou 0,1% na comparação com janeiro e 0,3% no
primeiro bimestre em relação aos dos primeiros meses do ano passado.
MÁQUINAS E SUPERSAFRA - De acordo com o IBGE, o desempenho no Paraná em
fevereiro foi puxado pelos setores de máquinas e equipamentos, com alta 112,8%;
veículos automotores, reboques e carrocerias (10,8%), e alimentos (9,2%) na
comparação com o mesmo período do ano passado.
“Três dos quatro setores mais importantes da indústria do Paraná tiveram resultados
positivos. Isso aponta para uma recuperação da atividade, que deve continuar nos
próximos meses a ter um desempenho mais favorável”, diz Julio Suzuki Júnior, diretorpresidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes).

A produção do setor de máquinas e equipamentos – especialmente máquinas agrícolas
– cresce por conta do agronegócio, embalado pela supersafra desse ano. O setor de
alimentos também se beneficia da produção do campo.
“A fabricação de automóveis, por sua vez, segue em recuperação com reposição de
estoques no mercado interno e aumento de exportações, principalmente para a
Argentina”, completa Suzuki Júnior.
No bimestre, o setor de máquinas e equipamentos cresceu 75,1%; veículos
automotores, reboques e carrocerias teve evolução de 19,9%; e de produtos
alimentícios avanço de 12,6% na comparação com mesmo período de 2016.
IMPORTANTES - Para o professor João Basílio Pereima Neto, do departamento de
economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Paraná foi beneficiado pelo
fato de a recuperação ter se dado em setores-chave para a indústria no Estado. “O
Paraná foi abençoado pelo choque positivo de curto prazo em setores importantes. O
Estado estava no lugar certo na hora certa”, diz.
NEGATIVOS - Em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, os
destaques negativos ficaram por conta da fabricação de produtos químicos, com queda
de 21,4%; coque, produção de derivados de petróleo e biocombustíveis (-13,2%) e
fabricação de móveis (-12,9%). No bimestre, as maiores quedas foram produção de
derivados de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis (-16%) e fabricação de
móveis (-13,7%).
SOBRE O PIB - Para Suzuki Júnior, se mantido o ritmo de crescimento, a indústria
pode ter impacto relevante sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do
Paraná em 2017. A indústria da transformação responde por 20% do PIB do Estado.
Pereima Neto, da UFPR, destaca, no entanto, que em termos de Brasil, ainda é cedo
para falar em retomada.
“O desempenho dos Estados ainda está muito díspar. Em alguns a produção cresce e
em outros cai. Vamos ter que avaliar os resultados nos próximos meses para ter um
cenário mais claro. A indústria brasileira já atingiu o fundo do poço e é natural que em
algum momento pare de cair e dê sinais de melhora. A questão é ver se ela é
sustentável, diz.
Comissão vota na terça MP que permite cobrança de valores distintos para
cartão de crédito
12/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado



MPV 764/2016

A Medida Provisória 764/2016, em vigor desde o final de dezembro, permite que
prestadores de serviços e comerciantes cobrem de seus clientes valores distintos para
um mesmo produto, de acordo com o meio de pagamento - dinheiro ou cartão - e com
o prazo – à vista ou parcelado.

O relatório do deputado Marco Tebaldi (PSDB-SC) é favorável à MP, com rejeição de
sete das oito emendas apresentadas ao texto original, foi apresentado nesta terçafeira (11).
A única modificação acolhida pelo relator foi a que propõe a obrigação de o fornecedor
informar, em local visível ao consumidor, a oferta de eventuais descontos. O deputado
ressalta que o texto não obriga a diferenciação de preços, somente oferece essa
possibilidade ao comércio. O estímulo ao pagamento à vista e em dinheiro pode, na
visão de Marco Tebaldi, criar uma situação de concorrência que leve as
administradoras de cartão a baixar as taxas cobradas dos estabelecimentos
comerciais.
- Uma questão que precisa ficar bem clara nesse momento: não se cuida, aqui, de
uma obrigação. Se os custos com as transações forem sendo reduzidos, pode ser
ineficiente para esses fornecedores adotarem medidas de diferenciação e até mesmo
receberem dinheiro em espécie - explicou o senador.
Um pedido de vista coletivo adiou a votação do relatório sobre a MP 764 na comissão
mista. Uma nova reunião foi marcada para o dia 18, às 14h30.
Presidente
Na primeira parte da reunião, o senador Airton Sandoval (PMDB-SP) foi eleito
presidente do colegiado, único cargo que tinha ficado em aberto desde o início dos
trabalhos, em março. O vice-presidente da Comissão Mista é o deputado Júlio Lopes
(PP-RJ) e o relator revisor é o senador João Capiberibe (PSB-AP).
Goodyear investirá € 41 mi em materiais e processos produtivos
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business
A Goodyear e o Instituto de Ciência e Tecnologia de Luxemburgo (List), na Europa,
estabeleceram uma parceria para investimentos em materiais avançados para as
futuras gerações de pneus. Os engenheiros da Goodyear vão colaborar com o List para
tornar os pneus mais ecológicos em relação a materiais, métodos de produção e
desempenho.
A parceria é financiada pela Goodyear com o apoio do governo de Luxemburgo e foi
estimada em € 41 milhões. Os pesquisadores ficarão baseados no List e no centro de
inovação da Goodyear instalado na cidade de Colmar-Berg.
Nessa iniciativa conjunta a Goodyear pretende melhorar seus processos a fim de
otimizar a qualidade dos produtos e encurtar os ciclos de desenvolvimento, detectando
as necessidades das montadoras e dos consumidores finais. O desenvolvimento de
materiais com menor resistência ao rolamento também é prioridade.
"Estabelecer uma colaboração com o List foi uma decisão natural para que a empresa
acelere as soluções de mobilidade que atualmente temos em desenvolvimento, além
de oferecer produtos e serviços que antecipam as futuras necessidades dos
consumidores”, afirma o diretor-geral do centro de desenvolvimento da Goodyear em
Luxemburgo, Carlos Cipollitti.
Reservas de minério de ferro da Vale crescem 5,6% em 2016
12/04/2017 – Fonte: R7
As reservas totais de minério de ferro da mineradora Vale cresceram 5,6 por cento em
2016 em relação ao ano anterior, para 18,44 bilhões de toneladas, segundo relatório
20F publicado pela empresa para atender à regulamentação do mercado norteamericano de capitais.

Do volume total de reservas no fim 2016, as reservas provadas, para as quais todas
as licenças ambientais foram obtidas, representaram 4,5 bilhões de toneladas,
enquanto as reservas prováveis, que têm o processo de licenciamento em andamento,
somaram 13,94 bilhões de toneladas.
As reservas totais do Sistema Sudeste foram as que mais cresceram, com avanço de
19,6 por cento, para aproximadamente 6 bilhões de toneladas.
Já as reservas do Sistema Sul tiveram alta de 2,5 por cento, para 5,6 bilhões de
toneladas, enquanto as do Sistema Norte caíram 2 por cento, para 6,8 bilhões de
toneladas.
A mineradora, maior produtora global de minério de ferro, precisa examinar
periodicamente a viabilidade econômica das reservas diante das mudanças do setor.
As variações nas reservas refletem novas diretrizes estratégicas na análise das cavas
finais, considerando novos pressupostos de preço, custo, projetos e blending, que
afetaram todas as jazidas.
"Além disso, tivemos novas jazidas divulgadas pela primeira vez e atualizações de
modelos de recursos. A declaração de reservas também contempla a depleção pela
produção das minas", disse a Vale em seu relatório 20F.
A companhia explicou que as reservas de Urucum e Corumbá, embora estejam em
fase de produção, não são economicamente viáveis com base nos preços esperados
de longo prazo e, por isso, desde o ano passado a empresa não declara reservas
nessas instalações.
A mineradora explicou que os volumes não incluem as reservas da mineradora
Samarco, sua joint venture com a anglo-australiana BHP Billiton.
Segundo a Vale, após a ruptura da barragem de rejeitos da Samarco, em novembro
de 2015, e a parada de suas operações, a Samarco está revendo as reservas da
operação.
"Diante de tais circunstâncias, a Vale atualmente não está em condições de informar
reservas para a Samarco em 31 de dezembro de 2016", disse a empresa.
Volare e Banco Moneo passam a financiar 100% do veículo
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business
A Volare firmou uma nova parceria com o Banco Moneo, ambos da Marcopolo, para
financiar 100% do valor dos veículos e com planos de até 60 meses. O banco vai
utilizar a linha de crédito do Finame, que subsidia de 70% a 80% do valor do bem, a
depender do porte da empresa que comprará os veículos, e os restantes 30% ou 20%
serão incluídos como garantia adicional de veículo usado. A carência é de 90 dias.
“Com esta nova opção de financiamento, pretendemos ampliar as vendas dos veículos
Volare e proporcionar mais vantagens para os nossos clientes” afirma o gerente
comercial da Volare, Sidnei Vargas.
“A parceria com o Banco Moneo tem se intensificado nos últimos anos para que
possamos tornar mais rápido e direto o relacionamento com a rede e com os
proprietários, assim como todo o processo de aprovação dos pedidos de
financiamento, encurtando o tempo entre o início da consulta e a liberação da
aprovação”, completa o executivo.
A parceria elevou a participação do Banco Moneo nas vendas de veículos Volare de 5%

para 40% nos últimos três anos. Para isto, o banco criou uma área dedicada, com
estreita relação com a rede de representantes e concessionárias
“Por sermos especializados no segmento de transportes e entendermos as
necessidades e demandas dos profissionais, somos mais eficientes na análise de cada
processo e mais rápidos e consistentes na sua aprovação”, explica o diretor
superintendente do Banco Moneo, Oliver Markus D’Haese.
“Estamos trabalhando para que, num futuro próximo também possamos, através de
parcerias, oferecer soluções para financiamento de veículos usados”, finaliza Vargas.
Aumento de preços destrói vendas e lucros
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business
Em 2013, quando o mercado atingiu o pico recorde de 3,4 milhões de unidades de
veículos leves vendidos no Brasil, o preço médio de compra entre todas as opções de
modelos disponíveis era de R$ 50,4 mil, as vendas das montadoras somaram R$ 180,4
bilhões e a margem de lucro estimada dos fabricantes foi de 8% sobre o faturamento.
Passados três anos, o volume caiu 42,7%, para 1,95 milhão de unidades em 2016,
enquanto o reajuste médio real (descontada a inflação medida pelo IPCA) do tíquete
médio neste período foi de quase 36%, elevando o valor a R$ 68,6 mil.
O faturamento no ano passado de R$ 136,2 bilhões registrou contração de 24,5% ante
2013, com prejuízo de 25%. Ou seja, junto com a crise econômica, os reajustes
praticados pelo conjunto das montadoras no País tiraram centenas de milhares de
consumidores do jogo, assim destruíram vendas e, consequentemente, transformaram
ganhos em perdas pesadas.
O cenário devastador é demonstrado com clareza por um recente levantamento do
consultor Paulo Cardamone, da Bright Consulting. Como parte de um estudo maior,
intitulado Automotive Brazil 2025, Cardamone fez o acompanhamento de preços e
volumes dos carros vendidos no Brasil, para formar uma das bases que sustentam
projeções até 2025 para o setor automotivo brasileiro.
“Acostumados a sempre avaliar a performance do mercado em unidades, identificamos
um mundo completamente diferente do usual ao analisar o mercado da indústria
automobilística em valores”, destaca o consultor.
“Com o objetivo de estabelecer novos padrões, a Bright Consulting desenvolve um
projeto em big data que relaciona o conteúdo dos veículos à variação de preços, o que
possibilita acompanhar a evolução do mercado no que realmente interessa e impacta
o desempenho das empresas, ou seja, a receita”, define.
Na ânsia por preservar receitas em meio à profunda derrocada das vendas, as
montadoras pesaram a mão nos preços: o conjunto de repasses foi de mais de 25%
em termos reais entre 2013 e 2016.
Prova do arrojo monetário praticado pelas empresas é que, segundo o levantamento
de Cardamone, apenas 26,9% dos reajustes foram motivados por elevação dos
conteúdos dos veículos existentes ou em lançamentos. Olhando por outro lado, podese dizer também que 73,1% dos aumentos não foram lastreados por qualquer
elevação do nível de conforto, desempenho, economia ou segurança dos veículos
vendidos no País.
Para Cardamone, se não são a causa primária do encolhimento do mercado brasileiro,
os aumentos ampliaram sensivelmente os estragos da crise.

“A questão crucial neste momento é: foi a deterioração da condição econômica a
causadora da queda brutal do volume ou o repasse real em três anos de mais de 25%
nos preços dos veículos que contribuiu para chegarmos aos patamares inferiores a 2
milhões de unidades no ano passado?”, pergunta o consultor.
REAJUSTES TRANSFORMAM O MERCADO
No estudo de preços e volumes, o mercado de veículos leves foi dividido em cinco
segmentos: baixo conteúdo (para carros e picapes pequenos de entrada), médio
conteúdo (veículos mais bem equipados), alto conteúdo (aí estão os sedãs e SUVs com
nível completo de equipamentos, como por exemplo um Toyota Corolla ou Honda
Civic), premium (principalmente os importados de luxo) e picapes médias.
Nessa divisão, fica patente a enorme transformação do mercado brasileiro promovida
pelos reajustes dos últimos três anos. Os aumentos de preços provocaram efeitos
muito diferentes dependendo do segmento nos quais foram aplicados, causaram
profundos deslocamentos de participação nas diferentes faixas de mercado (veja
tabela abaixo).

O segmento mais afetado foi justamente o que concentrava a maior parte do mercado
brasileiro em 2013, quando os carros de entrada, com baixo conteúdo, tinham preço
médio de R$ 35,5 mil e dominavam quase 57% das vendas no País, com 1,94 milhão
de unidades emplacadas naquele ano.
Em três anos o preço médio real dos modelos deste segmento foi o que mais subiu: o
aumento médio no período foi de 35,5%. Como efeito direto, as vendas dessa faixa
foram as que mais caíram, mergulhando 70,6%, fazendo essa fatia do mercado
encolher praticamente à metade do que era, para 29,3% das vendas totais, com 569,7
mil emplacamentos em 2016. Ou seja, a cada 1% de aumento de preço dos
automóveis de entrada, houve queda de 2% nas vendas do segmento.
Com isso, a faixa de entrada hoje não é mais a maior no Brasil, foi superado pelos
veículos de médio conteúdo, melhor equipados, que representavam 25,8% do
mercado em 2013 e em 2016 este porcentual saltou para 43,1%.
Em relação quase direta de causa e efeito, o preço médio desses modelos, que era de
R$ 48,2 mil, aumentou 9,2% em três anos, para R$ 52,6 mil, e as vendas dessa faixa
foram as que menos caíram no período, apenas 4,3%, de 877,5 mil em 2013 para
839,4 mil em 2016.
O maior ganho porcentual de participação foi do segmento de modelos de alto
conteúdo, os “completos” e mais caros, que de apenas 8,5% das vendas em 2013
passaram a dominar 18,2%, mais que o dobro. Nessa faixa o reajuste do tíquete médio
de compra não foi o maior, mas não tão pequeno, alcançou 18,2%, fazendo o valor
médio do veículo de mercado saltar de R$ 74,8 mil para R$ 88,5 mil.
Como nessa faixa estão os consumidores menos afetados por aumentos de preços,
este foi o único segmento a registrar crescimento no período de três anos, com
expansão de 6,3%, de 288 mil em 2013 para 306 mil unidades em 2016.

Boa parte desse movimento é explicada pelos novos objetos do desejo dos
consumidores brasileiros, os SUVs nacionais lançados nesse período, que transitam
justamente nesse território e ajudaram a empurrar os emplacamentos para cima, na
mão contrária do resto do mercado.
Até o mercado de veículos premium, apesar de servir a uma pequena parcela da
população de alta renda no País, sofreu queda de volume diretamente ligada ao
aumento do tíquete médio, neste caso afetado diretamente pela influência da alta do
dólar sobre os preços dos modelos importados, em sua maioria.
Enquanto o valor médio do segmento subiu quase 22% em termos reais, de R$ 151,7
mil para R$ 185 mil, as vendas caíram 23,6%, de 120 mil em 2013 para 91,7 mil em
2016.
EFEITOS DO TOMBO
O tombo de quase 43% do mercado brasileiro de veículos leves em três anos tem
efeito devastador não só sobre os ganhos da indústria, mas também de um de seus
principais sócios: o governo, que aplica imposto médio de 27% sobre os carros.
Pelos cálculos de Cardamone, com a retração das vendas, a arrecadação de tributos
cobrados do setor em 2016 foi cerca de R$ 12 bilhões menor do que em 2013,
enquanto no mesmo período o faturamento das montadoras declinou quase R$ 45
bilhões.
“Apesar de porcentualmente a queda de arrecadação e faturamento ter sido a mesma,
o impacto para as montadoras foi brutal quando se leva em consideração caixa e a
utilização da capacidade instalada”, destaca Cardamone.
“Em 2013, a indústria chegou a utilizar 77% dos 4,5 milhões de unidades de
capacidade instalada de produção. Já em 2016, a utilização de apenas 46% trouxe um
prejuízo de aproximados R$ 23 bilhões ao setor, considerando-se o número mágico de
65% de utilização para se atingir o break even (ponto de equilíbrio) das fabricantes.
Portanto, a retração de mercado causou perda de receita em valor duas vezes maior
para as montadoras quando comparada com a redução de arrecadação do governo”,
calcula.
Caso sejam confirmadas as melhores expectativas de recuperação da economia
brasileira nos próximos anos, a expectativa é de lenta evolução dos resultados do setor
de volta ao campo azul do balanço.
Nos cenários futuros projetados pelo estudo Automotive Brazil 2025 realizado por
Cardamone, a previsão é que já em 2018 o governo passará a ter receita em termos
reais equivalente à de 2013, diferentemente das montadoras, que só devem alcançar
em 2022 desempenho equivalente ao de 2013.
Audi expande linha de SUVs com Q4 e Q8
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A Audi vai ampliar sua linha Q, aquela formada por SUVs, os utilitários esportivos. O
maior deles, o Q8 (foto ao lado), será montado na Bratislava, Eslováquia, já em 2018.
Em 2019 haverá mais um SUV intermediário, o Q4, a ser produzido em Gyor, na

Hungria.
“Vamos integrar dois modelos Q totalmente novos à rede de produção existente e isso
aumentará a nossa competitividade em um segmento extremamente importante”,
destaca o membro do board para gestão de produção, Hubert Waltl.
Com o Q8 a Audi espera abrir um novo segmento para os seus modelos topo de linha.
O SUV premium em estilo cupê combina grande espaço interno com desenho atual e
oferece as tecnologias mais recentes em assistência e infoentretenimento.
A produção na Bratislava, onde o modelo entrará em linha em 2018, também é
responsável pela montagem do Q7 desde 2005. O Q4 também tem linhas de um cupê.
A Audi Hungria será também responsável pela fabricação do Q3, cuja produção
europeia ocorre atualmente em Martorell, na Espanha.
Ford elimina envio de resíduos a aterros no Brasil
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Sucata metálica compactada é um dos materiais gerados pela fábrica da Ford em
Camaçari destinada à reciclagem
A Ford atingiu em abril o índice zero de envio de resíduos a aterros sanitários em todas
as suas fábricas no Brasil. A última a contribuir com o resultado é a unidade de
Camaçari (BA) que concluiu neste mês o processo de separação e destinação correta
de todos os seus resíduos. As outras duas fábricas da montadora, em São Bernardo
do Campo e Taubaté (SP) já haviam zerado seus envios a aterros no ano passado.
“Zerar o envio de resíduos para aterro é uma conquista que faz parte do compromisso
da Ford de investir em práticas sustentáveis e reduzir a sua pegada ambiental. É
resultado de um intenso trabalho desenvolvido em todas as fábricas e que envolveu a
participação de todas as áreas da empresa”, declara em nota o supervisor de qualidade
ambiental para a América do Sul, Edmir Mesz.
“Com essa etapa consolidada, vamos continuar buscando reduzir a quantidade total
de resíduos proveniente dos processos produtivos.”
Para alcançar o índice, a Ford vem implementando diferentes ações na unidade baiana,
que se intensificaram em 2011, quando iniciou a compostagem externa de lixo
orgânico. O volume de resíduos que a planta enviava para aterro correspondia então
a 11,26 kg por veículo produzido, o que foi reduzindo a cada ano.
Além disso, a unidade ampliou as ações de reciclagem em 2013 incluindo novos
materiais como tecido, espuma, papel toalha, papéis gerados na linha de produção,
reatores de iluminação e correias industriais.
Em 2015, introduziu a primeira parte de processamento de copos plásticos e no ano
passado adotou novos coletores de lixo comum e industrial, ao mesmo tempo em que
revisou a rota de coleta de lixo e catalogação dos resíduos descartados, aumentando
a lista dos materiais que podiam ser reciclados, como mantas de polietileno.

Houve ajustes também no restaurante da fábrica para reduzir o lixo comum. Todas as
etapas foram acompanhadas por campanhas internas de conscientização dos
empregados a fim de atingir uma mudança cultural e melhorar a separação dos
resíduos e dar uma destinação correta a eles.
Ohio, nos EUA, quer atrair autopeças brasileiras
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business
Em uma inversão de rotas, o Estado de Ohio, nos Estados Unidos, quer atrair empresas
automobilísticas e aeroespaciais brasileiras para montar fábricas e produzir na região,
um dos mais tradicionais polos industriais do setor automotivo no país. Para promover
essa aproximação, foi contratada a The Information Company, consultoria
especializada em identificar e promover negócios entre empresas do Brasil e dos EUA.
O objetivo é oferecer uma opção de expansão para o exterior aos fabricantes
brasileiros, conforme Mitch Heaton, da Dayton Development Coalition, uma agência
de desenvolvimento local, que recentemente participou de uma missão empresarial
em visita a São José dos Campos (SP).
“Ohio é a melhor localização para empresas explorarem o mercado norte-americano”,
disse o executivo. Segundo ele, as regiões de Dayton e Cincinnati estão a poucas horas
de pelo menos 60% do mercado comprador nos Estados Unidos – no Nordeste do país,
perto da fronteira com o Canadá, onde também fica Detroit no Estado vizinho de
Michigan, sede das três maiores montadoras americanas (GM, Ford e Chrysler/FCA).
Em Ohio estão diversas unidades industriais de empresas como Honda e Chrysler.
Ohio também oferece financiamento a juros subsidiados, mão-de-obra especializada
e a custo competitivo, assessoria na busca, compra ou aluguel de espaços industriais
e, principalmente, apresentação a fornecedores das indústrias aeronáutica e
automobilística locais.
A região é referência no setor industrial e oferece o menor custo de instalação de
negócios nos Estados Unidos, segundo a empresa de auditoria KPMG, e abriga cidades
que estão entre as cinco mais competitivas dos EUA nos setores aeroespacial, químico
e plásticos, alimentos e bebidas, transporte, logística e metais. Recentemente, 16
empresas anunciaram mais de 20 grandes projetos no setor aeronáutico, automotivo
e de defesa em Ohio.
“Já estamos recebendo indagações de várias empresas brasileiras que querem se
instalar aqui”, disse Heaton, que também orienta clientes prospectivos para vistos de
imigração nos EUA.
Controil, da Fras-le, amplia presença global
12/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Linha de produtos atende tanto o segmento de veículos leves quanto o de pesados
Próxima de completar 60 anos, em 29 de maio, a Controil, marca de freios que
pertence à Fras-le desde 2012, amplia seus esforços de olho no mercado internacional.

A empresa conquistou novos mercados no exterior, como Jordânia, Malásia, Austrália
e Guatemala, ampliando sua presença para as principais regiões do mundo.
Com isto, a fabricante estima crescimento de 25% para os próximos três anos. Para
atingir sua meta, a Controil planeja investimentos regulares em tecnologia,
conhecimento técnico e novos processos. A empresa, especialista no desenvolvimento
de freios e peças em polímero, conta com portfólio de mais de 900 peças para o
mercado de reposição.
As linhas de produtos são fabricadas na unidade de São Leopoldo (RS), região
metropolitana da caítal Porto Alegre, em uma área industrial de 22 mil m² e cerca de
500 funcionários.
Os itens atendem tanto o segmento leve quanto pesado e se dividem em cilindro
mestre, cilindro de roda, cilindro auxiliar, cilindro mestre de embreagem, servo freio,
mangueiras de filtro e tomada de ar, fornecido às montadoras e ao mercado de
reposição, anéis de vedação e líquidos para freios.
Yaskawa Motoman vai à Feimafe 2017 com novo controlador de robôs
12/04/2017 – Fonte: CIMM
Empresa especializada em automação industrial participa com exclusividade
da Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e leva controlador, mais
veloz, capaz de operar até oito robôs ao mesmo tempo.
A Yaskawa Motoman, maior fabricante de robôs para a aplicação em indústrias no
mundo, vai levar exclusivamente à Feimafe 2017 - 16ª Feira Internacional de
Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura, o mais novo controlador
de robôs, o modelo YRC 1000.
No Brasil, a Yaskawa Motoman se destaca pelo fornecimento de sistemas robotizados
chave-na-mão, incluindo o fornecimento de projetos e dispositivos, além de inversores
de freqüência, controladores de movimentos e de servo acionamento. O público
visitante interessado nas novidades em automação industrial da Yaskawa terá na
Feimafe a única oportunidade de conhecer os equipamentos que estarão no setor de
“Automação e Robótica”.
A Feimafe acontece entre os dias 20 a 24 de junho no Expo Center Norte, promovida
pela Reed Exhibitions Alcantara Machado. Os demais setores da feira são: “MáquinasFerramenta”, “Metrologia e Controle de Qualidade”, “Ferramentas”, “Equipamentos
Auxiliares, Acessórios e Componentes”, “Serviços” e “Soldagem”.
O diretor-presidente da Yaskawa Motoman, Icaru Sakuyoshi, explica que o modelo
YRC 1000 tem capacidade de controlar até oito robôs ao mesmo tempo, além de ser
um equipamento mais compacto, proporciona melhor performance, entre outras
coisas, por vir com um processador mais veloz. Sakuyoshi está confiante nos possíveis
resultados da Feimafe.
“A feira sempre foi importante para o nosso negócio, pois dá a oportunidade de
estreitar o relacionamento com clientes que buscam novas tecnologias na área de
automação”.
Segundo ele, a empresa oferece soluções diferentes em automação industrial
adequadas à realidade específica de produção de cada um de seus clientes. “Sempre
propomos aos industriais o que chamamos de ‘investimento inteligente’ uma vez que
a grande maioria das indústrias nacionais está muito longe do conceito 4.0 de
automação, mas que por outro lado precisam ter mais competitividade”, afirma.

Sakuyoshi cita o exemplo dos sistemas robotizados autônomos oferecidos pela
Yaskawa como um dos “investimentos inteligentes”. Depois de uma avaliação das
condições da linha de produção de determinada indústria, esse sistema pode ser
instalado sem que haja os enormes investimentos exigidos para o padrão da indústria
4.0.
“É claro que é importante o Brasil ingressar definitivamente na chamada indústria 4.0,
mas antes que isso aconteça é preciso que haja ações por parte do poder público e da
própria indústria nacional, como a abertura de linhas de crédito e mesmo uma política
industrial definida. Sem isso, não há condições de o parque industrial brasileiro se
modernizar e ter condições de competir internacionalmente”, afirma.
A Yaskawa Motoman participa de Feimafe desde 2001, e é pioneira em
desenvolvimento de novas tecnologias, com sede em Tokio, no Japão, possui 26
centros de negócios localizados ao redor do mundo. No uso da tecnologia mecatrônica
a empresa vem intensificando suas atividades para a expansão em áreas como a do
Meio Ambiente e Energia e de Sistemas Robóticos.
Tem início o fim do mundo político brasileiro
12/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
As notícias para começar esta quarta-feira (12)

Fachin, ministro do STF, o homem que apertou o botão. Rosinei Coutinho/STF
1. O começo do fim
O ministro do STF Edson Fachin apertou o botão para o fim mundo – ao menos para
parte de Brasília –, autorizando a investigação de 108 políticos e pessoas vinculadas
a políticos que estão nos 83 inquéritos encaminhados pela Procuradoria-Geral da
República (PGR), baseados nas informações das delações de 78 executivos e exexecutivos do Grupo Odebrecht.
Com isso, Fachin coloca o governo Temer contra a parede. São nove ministros
investigados, colocando pressão sobre os alicerces do Planalto.
Lembre do que Temer disse: que ele só afastará ministros acusados que forem
denunciados à Justiça, ainda assim temporariamente. Demissão mesmo só no caso de
se tornarem réus em ação penal.
Isso significa que, apesar do desgaste, os ministros continuam no cargo.
A lista de Fachin inclui o deputado Onyx Lorenzoni (DRM-RS), relator das Dez Medidas
Contra a Corrupção.
Aécio Neves, José Serra e mais 12 nomes do PSDB serão investigados pela
Procuradoria-Geral da República.

Rosinei Coutinho/STF
*
2. Previdência
A regra da transição da Previdência vai começar com quem tem 30 anos de idade.
Para o economista Ricardo Amorim, reforma não vai acabar com injustiças na
Previdência.
*
O economista Teco Medina estreia coluna em vídeo na Gazeta, explicando que você
pode fazer três coisas com o FGTS. Escolha bem.
*
O ator Wagner Moura, o sargento Nascimento de “Tropa de Elite”, gravou um vídeo –
produzido pela mídia ninja – criticando a reforma previdenciária.
Ele pode ter razão em ao menos um ponto, mas existem quatro coisas importantes
que ele não diz.
Nossa opinião sobre a Previdência: a falência de um modelo
*
3. Lula 2018
A candidatura de Lula transformaria o Brasil num inferno.
Ou talvez seja o caso de dizer que transformará...
*
4. Prosperidade
Ao menos para este economista, o Brasil pode ser tão rico quanto os Estados Unidos.
*
Editado por Irinêo Baptista Netto.
Este resumo é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 7h, e atualizado ao longo
da manhã.
Ele também é enviado como uma notificação para quem tem o aplicativo da Gazeta
do Povo no celular (Android ou iOS) com a opção de ser notificado por nós habilitada.
A Constituição venceu o abuso tributário
12/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O STF proibiu a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, mas ainda
resta a definição sobre a modulação dos efeitos da decisão judicial

Albari Rosa/Gazeta do Povo
Há poucas semanas, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE
574.706/PR, em repercussão geral, fixou em definitivo a tese da inconstitucionalidade
da cobrança das contribuições sociais ao Programa de Integração Social (PIS) e para

o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com a inclusão, nas respectivas bases
de cálculo, da parcela relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Essa decisão serve como paradigma para o julgamento de todas as ações
pendentes no Judiciário a respeito da matéria.
Assim, serão resolvidos mais de 10 mil processos sobrestados. Contudo, neste novo
cenário fiscal é importante para os contribuintes acompanhar o pronunciamento do
STF quanto ao pedido de modulação de efeitos da decisão proferida, a ser apresentado
pela União.
A modulação dos efeitos refere-se à definição do marco inicial temporal da declaração
de inconstitucionalidade.
A União requererá que a decisão do STF tenha efeitos somente a partir de 2018, sob
o argumento de que, se a decisão for aplicada retroativamente – conforme determina
a lei –, os impactos na arrecadação e nas contas públicas serão desastrosos.
Estima a União que, além dos R$ 250,3 bilhões que o governo deixará de arrecadar
com as derrotas judiciais, a eventual desvinculação do ICMS da base de cálculo do PIS
e da Cofins também fará com que o Fisco deixe de obter, daqui para a frente, R$ 20
bilhões por ano.
Obviamente tais argumentos não podem ser considerados pelos ministros do STF eis
que não são jurídicos, mas sim econômicos, irrelevantes para o direito e para a análise
da constitucionalidade da cobrança em juízo.
A guerra jurídica dos contribuintes contra os abusos tributários da União não está
vencida
Por sua vez, a decisão traz alguns reflexos, assim considerados como efeitos
potencialmente positivos, entre eles a esperada redução do preço ao consumidor, em
razão da diminuição da carga tributária dos produtos.
Todavia, efeitos negativos também são esperados, uma vez que a União já sinalizou a
revogação de benefícios fiscais, como fez, por exemplo, com a Medida Provisória 774,
em 30 de março, excluindo diversos setores econômicos do rol de empresas
autorizadas a efetuar o recolhimento de tributos incidentes sobre a folha com base de
cálculo sobre a receita bruta.
Em que pesem todas as questões jurídicas e econômicas sob o ponto de vista técnico
submetido ao julgamento, o STF deu guarita à supremacia da Constituição Federal,
não se curvando à fortíssima pressão que a União deve ter efetuado nos bastidores,
invocando sempre a perda da arrecadação e a possibilidade de ser obrigada a devolver
valores, especialmente neste momento de crise financeira.
Deste modo, a decisão do STF acalanta as esperanças dos contribuintes brasileiros,
submetidos, por vezes, a cobranças tributárias flagrantemente inconstitucionais sem
encontrar no Poder Judiciário o seu porto seguro como último refúgio do cidadão contra
os abusos do Estado em sua desmedida e insaciável sanha arrecadadora.
Assim, o STF cumpriu seu papel de guardião da Constituição Federal, não renunciando
ao exercício de sua função.
Agiu com olhos voltados apenas para os ditames da norma jurídica, sem preocuparse com os resultados não jurídicos do julgamento e, deste modo, por consequência,
atuou com a desejada e esperada independência que lhe é exigida.
No entanto, a guerra jurídica dos contribuintes contra os abusos tributários da União
não está vencida. Apenas uma batalha foi superada, com o julgamento do RE

574.706/PR. Outros questionamentos surgirão a partir do entendimento exarado neste
caso, tal como a exclusão do ISSQn da base de cálculo da contribuição social para
financiamento do PIS e da Cofins.
(Emanuel Fernando Castelli Ribas, advogado especialista em Direito Tributário e
mestre em Direto Empresarial, é professor da Escola de Direito da PUCPR).
Editorial: Previdência: a falência de um modelo
12/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Um assunto de tal relevância deveria ser debatido não com slogans genéricos,
mas à luz da lógica econômica, da situação demográfica e da realidade do
mercado de trabalho

Antônio More/Gazeta do Povo
Regime Geral da Previdência Social é o nome técnico do sistema previdenciário dos
trabalhadores do setor privado administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), que é um órgão estatal.
O sistema é baseado em alguns princípios simples. Os trabalhadores pagam um
porcentual de seu salário – que vai de 8% até 11% sobre o teto salarial de R$ 5.531,31
– e o empregador paga outros 20% sobre o total do salário do empregado. O teto do
INSS – hoje, R$ 5.531,31 por mês – é o máximo que um trabalhador do setor privado
pode auferir de aposentadoria, mesmo que seu salário tenha sido sempre superior a
esse valor.
Além do pagamento de aposentadoria ao trabalhador, o INSS tem outras obrigações,
entre elas o auxílio-doença, o auxílio-acidente e as pensões por morte. O sistema tem
como base a solidariedade entre gerações, isto é, os trabalhadores de hoje e seus
empregadores recolhem suas contribuições, e estas se destinam a pagar hoje as
aposentadorias dos trabalhadores do passado, além dos demais benefícios de
responsabilidade da Previdência Social. Esse modelo é estruturado sob o “regime de
repartição”, pelo qual a arrecadação atual é destinada ao pagamento das
aposentadorias e benefícios atuais.
Se as reformas não forem feitas, o país pagará um alto preço
O regime de repartição padece de um fator complexo e de difícil previsão, que é a
relação entre o número de trabalhadores ativos, em fase de contribuição, e o número
de aposentados, em fase de benefício.
Há seis décadas, a relação chegou a ser de oito trabalhadores na ativa para cada
aposentado, mas, em face da redução do número de filhos por mulher e do aumento
da expectativa média de vida da população, o Brasil caminha para a faixa de um
aposentado para cada trabalhador ativo que contribui com a Previdência (excluídos,
assim, os trabalhadores informais que não contribuem com o sistema).

A queda da taxa de natalidade e o envelhecimento da população, ao ocorrerem ao
mesmo tempo, caminham para inviabilizar completamente o sistema, que já apresenta
déficits elevados como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).
A reforma proposta pelo governo Michel Temer, em tramitação no Congresso Nacional,
sofre de um mal crônico: tudo o que um governo propõe é atacado por seus
adversários e por membros de partidos adversários sem considerações técnicas reais.
Um assunto de tal relevância deveria ser debatido não com slogans genéricos, mas à
luz da lógica econômica, da situação demográfica, da realidade do mercado de trabalho
e das experiências do resto do mundo sobre o tema. No momento em que vários países
estão debatendo e reformando seus sistemas previdenciários em razão das mudanças
aceleradas por que passam a demografia e o mercado de trabalho, o Brasil teria muito
a aprender na tentativa de encontrar solução eficiente para a previdência social pública
e privada.
Infelizmente, apesar de falido e insustentável, o sistema previdenciário brasileiro pode
perder mais uma oportunidade de mudar e consertar seus defeitos e os déficits
gigantescos. Porém, esperar que os políticos tratem a falência da Previdência Social e
a reforma necessária para sua viabilidade futura acima de seus interesses políticos
individuais parece ser em vão.
O Brasil vem há muito tempo adiando o enfrentamento da crise dos sistemas
previdenciários dos trabalhadores privados e dos servidores públicos. Se as reformas
não forem feitas, até para adequação às novas realidades econômicas e demográficas,
o país pagará um alto preço: se não consertar os defeitos, a solução virá sob a forma
de aumento de impostos, redução de programas sociais e menos investimentos em
infraestrutura física e social. O resultado final será menor crescimento econômico e
menos desenvolvimento social.
Previdência custará 63% do Orçamento sem reforma, prevê indicado para a
IFI
12/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado




Proposições legislativas
PEC 40/2016

Sem alteração nas regras atuais, a Previdência vai absorver 63% do Orçamento da
União em dez anos. A previsão foi feita em sabatina na Comissão de Assuntos
Econômicos, nesta terça-feira (11), pelo economista Gabriel Leal de Barros, aprovado
para o cargo de diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI). Para mostrar "o
tamanho e a complexidade" da questão, Barros afirmou que o Rio de Janeiro divulgou
um relatório segundo o qual gasta 63% da sua receita no pagamento da folha de
salários.
A simulação desse avanço dos gastos previdenciários no Orçamento da União, como
esclareceu o economista, foi feita pela IFI e mostra "o quão complexa pode se tornar
a situação fiscal do Brasil se não for feita a reforma da previdência". Hoje, a
previdência já custa quase 50% do Orçamento da União. Com o Benefício de Prestação
Continuada, “facilmente ultrapassa 50%”, acrescentou.

Em resposta à senadora Simone Tebet (PMDB-MS), o indicado para a IFI afirmou que
o teto de gastos previsto na Emenda Constitucional 95 só será cumprido se houver
reforma da previdência.
– Sem uma reforma da previdência, em 2019 e 2020 o país vai precisar apertar tanto
outras despesas para não violar o teto, que fica inviável cumprir a Emenda
Constitucional 95.
Gabriel Leal de Barros considerou interessante a sugestão do senador Fernando
Bezerra Coelho (PSB-PE) de incluir na reforma da previdência um dispositivo obrigando
a uma revisão do tema a cada cinco anos, como faz o Japão. Para o economista, o
país deveria realizar revisões sistemáticas de todas as suas políticas públicas, a fim de
redefinir prioridades.
– Infelizmente, o país avalia pouco o custo/benefício de suas regras e de suas políticas
públicas em geral.
Lei de responsabilidade
O senador Armando Monteiro (PTB-PE) perguntou sobre a necessidade de atualização
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e lamentou que, com essa norma considerada
rígida, o país tenha chegado a “uma situação de desajuste tão agudo” como a atual.
Gabriel concordou que a LRF precisa passar por uma readequação, mas chamou
atenção para as diferenças de interpretação produzida por “essa miopia em torno da
situação fiscal atual, especialmente nos estados”.
O economista disse que, para evitar o problema, o senador Ricardo Ferraço (PSDBES) apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 40/2016. Segundo o
indicado, “a despeito de a LRF ser a grande coluna vertebral, o grande driver de
interpretação e da institucionalidade fiscal no Brasil, em alguns estados houve leituras
diferentes do que reza a Lei Complementar 101/2000”.
A distorção, na avaliação do indicado, acabou por mascarar a realidade – “e ficou mais
difícil identificar qual é o tamanho do problema”. Para Gabriel Leal de Barros, essa PEC
é importante para que “a sociedade possa, de fato, ter o diagnóstico claro do tamanho
do desequilíbrio e, a partir daí, de ações a tomar para superar essa dificuldade”.
Tecnologia e as novas relações de trabalho ameaçam de extinção antigas
profissões
12/04/2017 – Fonte: Estado de Minas
Conheça a história de funcionários das áreas e como se adequar às novas
tendências

O relojoeiro Gilmar Alves, de 58 anos, não acredita no desaparecimento da função
(foto: Gabriela Studart/Esp.CB/D.A. Press)
Desde que chegou ao Brasil, em 1988, a internet trouxe avanços consideráveis que
mudaram a comunicação e as formas de trabalho humanas. A ferramenta de e-mail,
por exemplo, proporciona rapidez e substitui de maneira significativa o fluxo postal
brasileiro.

A transição das cartas para o meio digital é algo que demonstra a transformação das
relações de trabalho. Relojoeiros, ascensoristas e outros profissionais, assim como os
carteiros, sentem a redução no mercado e precisam se adaptar às mudanças.
Para Edson Moraes, coach executivo da empresa Espaço Meio e mestre em
gerenciamento de projetos pela George Washington University, o que ocorre é que o
leque de opções está se abrindo e as profissões estão se modificando. Esse fenômeno
não é novidade. Profissionais como datilógrafos, armadores de pinos de boliche,
acendedores de lâmpadas e despertadores humanos eram funções essenciais no
passado e se tornaram obsoletas. A automatização substituiu cargos e tornou essencial
um ajuste às novas tendências. “Os profissionais deverão se qualificar ainda mais,
uma vez que vão ocupar uma função estratégica e menos braçal”, conclui.
CORTES
Na visão de Tarsia Gonzalez, psicóloga especialista em gestão de carreiras, os
impactos das mudanças podem ser mensurados, principalmente, nas universidades.
“O número de novos cursos e especializações demonstra que as pessoas têm
ferramentas diferentes e encontram novas formas para desenvolver seus talentos”,
pondera. A mudança de pensamento também é um fator que influencia o mercado de
trabalho. A consciência ambiental, por exemplo, gerou redução na quantidade de
impressões, deixando carteiros e gráficas em risco, como acredita a especialista.
O mercado se modifica para atender às demandas do consumidor, e, a partir do
momento em que ferramentas operacionais são desenvolvidas, “o profissional adquire
a percepção de que pode fazer coisas mais importantes, como criar”, completa.
Outro fator para mensurar essa redução é a alta taxa de desemprego no país, que
atingiu 13,5% no primeiro trimestre de 2017, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O desaquecimento econômico que o Brasil enfrenta nos
últimos anos exige cortes de gastos. Profissionais perdem colocação e enfrentam
dificuldades para voltar ao mercado.
Para não ficar para trás
O especialista Edson Moraes deu três dicas para driblar as mudanças e se realocar no
mercado
» Pare de procurar emprego e procure trabalho. Entenda que é muito
importante gostar da profissão para cumprir suas demandas de forma
satisfatória
» Sempre se atualize, não pare de estudar. Procure conhecimento na sua
função, em áreas similares ou em qualquer assunto que tiver interesse
» Comece a estudar outras opções de carreira a partir da sua experiência e
outras posições que você poderia ocupar na sua área
Antônio de Pádua Lemos, de 60 anos, viu muitos dos seus colegas serem demitidos.
Atualmente funcionário do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio,
Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizados no
Distrito Federal (Sindiserviços), foi ascensorista durante 24 anos no prédio do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
O ascensorista é responsável por operar elevadores em empresas, repartições
públicas, edifícios comerciais e outros locais de atendimento público. “Acho que a
profissão foi diminuindo.

Eles querem automatizar tudo. Alguns elevadores são violentos na hora de fechar e
mesmo assim, no nosso lugar, colocam o áudio de uma mulher falando”, conta
Antônio. Atualmente, existem 2.500 ascensoristas no país, segundo o Sindiserviços.
O Guia de Profissões e Salários da Catho indica que a média salarial da profissão é de
R$ 1.056,04.
O secretário-adjunto do Trabalho do Distrito Federal, Thiago Jarjour, observa a
importância da atualização para acompanhar os avanços. “Em uma sociedade que
apresenta mudanças tão rápidas (em termos de avanços tecnológicos), quem estiver
parado já estará em marcha a ré”. Para ele, as profissões na área de serviços serão
as mais prejudicadas, tais como distribuição de bens, atividades bancárias e
corretagem.
Enquanto isso, outra área que sofre com a diminuição do quadro de funcionários é a
dos carteiros, o cenário de contratação não é otimista. O último concurso foi realizado
em 2011, e novos profissionais ingressaram na instituição apenas em 2013. Não há
previsão de novos certames e a organização também promoveu, no final do ano
passado, o Plano de Desligamento Incentivado visando à redução de gastos.
O programa incentivou o desligamento de funcionários com mais de 55 anos de idade
e 15 de serviço estatal. Quem aderir ao plano receberá o Incentivo Financeiro Diferido
(IFD) por oito anos. O pagamento levará em conta o valor médio dos salários recebidos
nos últimos 60 meses e tempo de serviço.
O plano teve a estimativa de desligamento de 8.200 trabalhadores, porém apenas
5.458 funcionários aderiram ao programa. Os Correios acumularam dívidas de
aproximadamente R$ 4 bilhões, e, para sanar os problemas financeiros, medidas
foram adotadas, como a suspensão das horas extras e das férias pelo período de 12
meses, como anunciado na última semana. Em nota, os Correios afirmaram que tais
questões poderão ser revistas a partir do momento em que a empresa voltar ao
equilíbrio.
Protegidos por lei
A Lei 9.956, de janeiro de 2000, exige a contratação dos frentistas em postos de
gasolina. Ao contrário do que ocorre em países europeus e nos Estados Unidos, no
Brasil é proibido o funcionamento de bombas de autosserviço operadas pelo próprio
consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis.
A história de cada um
Filme e fotografia

(foto: Gabriela Studart/Esp.CB/D.A. Press)
Francisco João Magalhães, de 45 anos, trabalha em laboratórios de revelação de fotos
há mais de uma década. Aprendeu na marra, entrando de cabeça na profissão e
conhecendo o passo-a-passo do processo de revelação. Nunca chegou a fazer curso e
nunca foi fotógrafo, mas passa a vida trazendo à tona as imagens de câmeras
analógicas e digitais.
O processo leva cerca de 20 minutos, uma máquina de revelação ocupa boa parte da
sala e, após o filme ser posto na entrada do equipamento, Francisco percorre o local

preparando uma nova leva de rolos que têm que ser revelados. “Acho que a foto digital
perde um pouco a qualidade na hora de revelar.
Na analógica há uma qualidade maior que os fotógrafos percebem”, conta, lembrando
que em um mês chega a revelar em torno de 120 filmes, enquanto que no começo da
profissão o número chegava a 600. “Com a evolução da tecnologia não acho que a
revelação será necessária, mas acredito que a fotografia vai perdurar e evoluir. O filme
é que tende a desaparecer.” A média salarial da profissão é de R$ 1.201,02 e
Francisco, separado, sustenta dois filhos, de 21 e de 16 anos.
Além dos botões

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)
“Uma máquina pode facilmente avisar em que andar o elevador está, porém, ela nunca
substituirá a segurança que um ascensorista passa para o usuário”, afirma a
maranhense Rosemira Soares, de 40 anos. A funcionária, que trabalha no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) há nove anos, explica que a função
do cargo é muito mais do que apertar botões.
“Ser ascensorista é ter atenção com o usuário. A nossa função é, além de levar,
informar. O passageiro sabe que ali ele está seguro e isso vai fazer falta se o cargo
deixar de existir”, garante. Além de Rosemira, existem outros cinco ascensoristas no
prédio do Tribunal de Justiça. Em outubro do ano passado, eram 21. A justificativa
para a redução foi a necessidade de corte de gastos com terceirizados. Formada em
magistério, a funcionária deseja passar em um concurso público para ter mais
estabilidade.
Lá vem o carteiro!

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)
A retração no número de correspondências não desencorajou Joisson Rocha da Silva,
de 65 anos, carteiro há 34. Ele espera que a profissão não seja extinta. “Não acredito
que nada é para sempre. O que ocorre é que, com a chegada da internet, vêm as
encomendas.
Elas balançam o pêndulo de demanda para os carteiros”, explica. Essa readaptação
das correspondências continua exigindo funcionários para as entregas, que concorrem
com os fretes particulares.

O carteiro também se diz poeta e filósofo e já trabalhou como garçom de eventos no
período noturno durante 20 anos para complementar a renda para criação dos dois
filhos, que hoje já estão formados.
Os Correios estão fazendo uma série de cortes para reduzir gastos. Além do plano de
demissão voluntária para 5.500 empregados, a estatal estuda outras medidas, como
autorizar os carteiros de não mais fazer entregas diárias, revisão de benefícios como
plano de saúde e mais demissões.
Não vai desaparecer, não

(foto: Gabriela Studart/Esp.CB/D.A. Press)
Relojoeiro desde 1982, Gilmar Alves Costa aprendeu o ofício com seus cinco tios e viu
que era aquilo que levaria para a vida. Com 58 anos, casado e tendo três filhos, sempre
sustentou a família com o salário da profissão e foi capaz de abrir a própria loja,
optando por manter o negócio com o filho do meio.
“Sinceramente não vejo diferença entre o número de clientes que recebo hoje e o que
recebia antigamente. O que mudou é a quantidade de profissionais que encontramos”,
conta, deixando claro que, para ser um bom relojoeiro, é necessário empenho e saber
lidar com a parte do mecanismo de diferentes tipos de relógios, tanto os de parede
quanto os analógicos e digitais.
A falta de profissionais é algo que pode levar à extinção da carreira, mas jovens como
Gilmar Júnior, de 29, estão se embrenhando nesse ramo e encontram oportunidades.
“Desde criança tinha o interesse de mexer com mecanismos, desmontava carrinhos e
tentava ver o que existia dentro deles” lembra Júnior. A média salarial da profissão é
de R$ 1.102,99.
Comissão mista debate Programa Seguro-Emprego nesta tarde
12/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
A comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 761/16 realiza audiência
pública hoje para debater a proposta, que institui o Programa Seguro-Emprego (PSE),
antigo Programa de Proteção ao Emprego (PPE), e prorroga o seu prazo de vigência
até 31 de dezembro de 2018.
O programa permite que o governo economize recursos do seguro-desemprego,
preservando maior parte da arrecadação sobre a folha de pagamento, além de conter
a queda no nível de emprego da economia.
Entre as principais mudanças contidas no PSE em relação ao PPE estão a inclusão das
micro e pequenas empresas (MPEs) na prioridade de adesão ao programa; previsão
de auxílio do Sebrae às MPEs; e a definição do Indicador Líquido de Emprego (ILE),
que serve de referência para demonstrar a dificuldade econômico-financeira da
empresa, em ato do Poder Executivo.
A MP também estabelece a dispensa de realização de termo aditivo ao acordo coletivo
de trabalho em caso de alteração no número de trabalhadores, setores abrangidos ou
percentual de redução da jornada e salário dos cidadãos abrangidos pelo programa;

maior rigor no tratamento de fraudes; e necessidade de disponibilidade orçamentária
para a liberação e adesões ao programa.
Emendas
O relator, senador Armando Monteiro (PTB-PE) disse que a audiência pública servirá
para debater temas polêmicos que motivaram a apresentação de 61 emendas, como
prioridades de adesão, dispensa de formalização de termo aditivo e garantia de
emprego. Segundo ele, a maioria das emendas é relacionada a um reexame dos
critérios de adesão à proposta. A comissão mista é presidida pelo deputado Edmar
Arruda (PSD-PR).
Convidados
Foram convidados para discutir a medida com os parlamentares:
- o gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae,
Bruno Quick;
- o especialista em Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Rafael Ernesto Kieckbusch;
- o assessor técnico da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Alexandre Ferraz;
- o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Carlos Botelho Megale; e
- o representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) Tiago Oliveira.
Também foram convidados representantes do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, da Força Sindical e da União Geral dos Trabalhadores (UGT).
O debate será realizado no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado, a partir das
14h30.
Participação popular
A audiência pública será interativa. Os cidadãos podem participar com perguntas e
comentários por meio do portal e-Cidadania.
Saiba mais sobre a tramitação de MPs
 Íntegra da proposta:
 MPV-761/2016
Ministério do Trabalho bloqueia R$ 122,3 milhões em pedidos fraudados de
seguro-desemprego
12/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O novo sistema de combate a fraudes no seguro-desemprego implantado pelo
ministério do Trabalho no final de dezembro identificou 21.399 pedidos fraudados,
num total de R$ 122.360.885 bloqueados, até 10 de abril.
Entre os casos suspeitos, há o de uma microempresa que demitiu mais de 280
funcionários em cinco meses e outro de um homem que trabalhava em oito empresas
diferentes.
Maior estado do país em população e número de trabalhadores, São Paulo teve 5.257
pedidos fraudados já apurados pelo Ministério do Trabalho, seguido de Maranhão, com
3.733 casos, e Alagoas, com 2.386.

Parecer sobre proposta de reforma trabalhista será apresentado hoje
12/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
O relator da reforma trabalhista (PL 6787/16), deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
apresenta seu parecer nesta manhã. Ontem, Marinho adiantou que seu parecer trará
duas medidas para alterar a Lei da Terceirização (13.429/17): uma para estabelecer
uma “quarentena” de 18 meses entre a demissão de um trabalhador e sua
recontratação, pela mesma empresa, como terceirizado; outra para garantir ao
terceirizado que trabalha nas dependências da empresa contratante o mesmo
atendimento médico e ambulatorial destinado aos demais empregados
Acordos coletivos
O relator também ampliou a prevalência de acordos e convenções coletivos entre
patrões e empregados sobre a legislação (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Decreto-lei 5.452/43).
O texto do Executivo estabelece prevalência para 13 pontos específicos, como plano
de cargos e salários e parcelamento de férias anuais em até três vezes. O substitutivo
de Marinho deve aumentar a possibilidade para quase 40 itens.
Contribuição sindical
O relator adiantou ainda que vai retirar do texto a obrigatoriedade da contribuição
sindical, prevista na CLT, para trabalhadores e empregadores. O tributo é recolhido
anualmente e corresponde a um dia de trabalho, para os empregados, e a um
percentual do capital social da empresa, no caso dos empregadores.
Trabalho intermitente
O substitutivo também deve trazer a regulamentação do chamado trabalho
intermitente (sem continuidade, como no caso de empregados de restaurantes com
jornada só no fim de semana) e do teletrabalho, também conhecido como home office.
A Comissão Especial da Reforma Trabalhista reúne-se às 9h30, no plenário 2.
Relatório da reforma trabalhista sai hoje. Veja o que pode mudar no seu
trabalho
12/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O relatório da reforma trabalhista será apresentado à comissão especial da Câmara
dos Deputados nesta quarta-feira (12). Veja o que está em jogo:
Relatório da reforma trabalhista
Depois de receber um número recorde de emendas, o relatório da reforma trabalhista
será apresentado à comissão especial que avalia a matéria na Câmara dos Deputados
nesta quarta-feira (12).
Para o relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), a legislação trabalhista brasileira
precisa ser atualizada e modernizada, principalmente para evitar o excesso de
judicialização na área.

“Se a regra é clara, é bom para quem julga, para quem fiscaliza, para quem emprega
e para quem é empregado"
Rogério Marinho
De passagem por Curitiba na última semana, Marinho afirmou à Gazeta do Povo que
a expectativa é de que a votação do relatório na Câmara seja finalizada até o fim de

abril, mais tardar começo de maio. O deputado adiantou alguns pontos que estarão
em seu relatório. Confira os principais.
Prazo
A votação na comissão especial da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados é
terminativa, mas há uma pressão para que o assunto seja discutido no plenário da
Casa antes do encaminhamento ao Senado.
A expectativa do relator é de que a votação do relatório na Câmara seja finalizada até
o fim de abril, mais tardar começo de maio, a depender de pedidos de vistas e análise
no plenário.
Pontos do relatório
Terceirização
Uma definição sobre o que é terceirização e salvaguardas aos trabalhadores serão
incluídas no relatório, de acordo com Marinho.
Objetivo
O objetivo é os trabalhadores que segurar alguns direitos dos, apesar de já estarem
contidos na CLT e na Constituição, vão evitar a distinção nas condições de trabalho
entre o funcionário terceirizado e outros contratados pela mesma empresa.
O deputado também vai propor alguns mecanismos de quarentena, para evitar que
empresários possam demitir uma parte da sua força de trabalho e recontratar como
terceirizados, com prazo de 12 a 18 meses.
Contribuição sindical
Marinho vai seguir a mesma linha do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que
é inconstitucional a cobrança de taxa assistencial por convenção coletiva de
trabalhadores não sindicalizados, para se posicionar em relação a obrigatoriedade do
pagamento do imposto sindical.
O argumento é de que a contribuição tem caráter tributário, por se tratar de uma
imposição, e não há qualquer fiscalização sobre a aplicação do dinheiro, que chega a
RE 3,5 bilhões ao ano.

“Nós achamos que ela é um dos motivos da distorção do movimento sindical no país”
Para ele, tornar essa contribuição opcional fará um filtro natural para os sindicatos.

“Vai sair fortalecido o verdadeiro sindicalismo, isso para patrões e empregados”.
Jornada flexível
Trabalho remoto
A jornada flexível já estava no pacote, mas Marinho diz que vai inovar ao propor a
regulamentação do trabalho remoto e do trabalho intermitente. Ele justifica que o
trabalho em casa é uma tendência em muitas empresas, que liberam seus funcionários
da exigência de ir até a sede para trabalhar, mas falta regulamentação.
Trabalho intermitente
Já em relação ao trabalho intermitente a questão é de precarização por causa da
informalidade. Ele cita como exemplo uma estimativa da Associação Brasileira de

Bares e Restaurantes (Abrasel) de que há uma demanda reprimida de mais de 2
milhões de trabalhadores do setor passíveis de formalização.
Tecnologia da informação
A regulamentação também atenderia aos profissionais de Tecnologia da Informação.

“São pessoas que não tem 13°, fundo de garantia, previdência, nenhuma proteção
pela precarização da relação. A gente pretende normatizar essa questão”.
Proposta que institui contrato de trabalho intermitente vai à CCJ e à CAS
12/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

Waldemir Barreto/Agência Senado



Proposições legislativas
PLS 218/2016

Em pauta nesta terça (11) no Plenário, a proposta que institui o contrato de trabalho
intermitente, a ser remunerado pelas horas trabalhadas, voltará para análise da
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). Requerimentos nesse sentido foram aprovados pelos senadores.
O Projeto de Lei do Senado (PLS) 218/2016, do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES),
inclui na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a modalidade de contrato
intermitente.
Pelo texto, o 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.
A presidente da CAS, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), defendeu a discussão do
projeto pela comissão, por onde, historicamente, passam matérias sobre o tema.
— A CAS está plenamente instruída para votar esse projeto. Tivemos audiência
pública. Tivemos o relatório lido pelo senador Armando Monteiro [PTB-PE]. Tivemos
discussões. E [o projeto] foi submetido à vista coletiva. Já temos toda a condição de
fazer essa tramitação no próximo dia 19 de abril — afirmou.
Na CAS, o PLS recebeu parecer favorável do relator, com algumas modificações. Entre
as mudanças, estavam a obrigatoriedade de que o contrato seja estabelecido por
escrito e a exigência de 24 horas de antecedência para a convocação patronal para
prestação de serviços fora dos períodos previamente combinados. O texto, porém,
acabou tendo a votação levada para Plenário.

Comissões
Diante da inclusão da proposta na pauta do Plenário, o senador Paulo Paim (PT-RS),
que havia apresentado um voto em separado para a matéria na CAS, apresentou
requerimentos para que o projeto passasse também pela análise da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR) e Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). De licença
médica, o senador foi substituído pela líder do PT, Gleisi Hoffmann (PR), na defesa da
análise do projeto por outras comissões.
— Nós estamos falando de um projeto de lei que é sobre o trabalho intermitente.
Votamos recentemente no Congresso Nacional, com voto contrário nosso, a lei da
terceirização, o que é ruim, já, para os trabalhadores. O trabalho intermitente também
vem nesse sentido de precarizar as condições de trabalho e os direitos trabalhistas no
Brasil. Nós estamos tendo uma ofensiva em cima dos direitos trabalhistas, dos direitos
sociais. Nós não podemos fazer isso com essa forma, nessa rapidez — afirmou.
A necessidade de uma discussão mais ampla da proposta também foi defendida pelo
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Para ele, o Senado não deveria se comportar
como a Câmara dos Deputados ao aprovar a Lei da Terceirização.
— Nós não podemos dar vazão a essa ofensiva que está se processando, no Congresso
Nacional, contra todo tipo de direito dos trabalhadores: primeiro, a terceirização;
agora, a instituição da jornada intermitente. Portanto, uma matéria dessa natureza
não pode ser votada só sendo apreciada em uma comissão e trazida, às pressas, aqui.
Nós não podemos nos comportar como a Câmara dos Deputados se comportou em
relação à terceirização — criticou.
Para garantir um acordo na apreciação da proposta, o líder do governo, senador
Romero Jucá (PMDB-RR), aceitou que o projeto retornasse à CAS e à CCJ. A única
ressalva foi para que o senador Armando Monteiro (PTB-PE), relator da matéria na
CAS também a relatasse na CCJ.
— Havia um requerimento para mais cinco comissões, o que denotava explicitamente
uma tentativa de parar a votação. Como há uma proposta de meio termo de se ouvir
a Comissão de Assuntos Sociais e a CCJ, nós concordamos com esse entendimento
para dizer que nós não estamos querendo fugir da discussão — garantiu.
Férias, transporte e home office: o que pode mudar na CLT
12/04/2017 – Fonte: Exame
Reforma trabalhista apresentada hoje pretende modificar CLT em 100
pontos, incluindo férias, home office, acordos coletivos e fim do imposto
sindical

Carteira de Trabalho pendurada em varal (Ilustração de Paulo Garcia sobre foto de
Raul Junior/EXAME.com)
A reforma trabalhista apresentada hoje, se aprovada, será a maior modificação
na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) desde sua criação em 1943.

Com 844 emendas propostas ao texto enviado pelo governo, o projeto se tornou um
dos mais emendados da história.
Ele prevê revogação de 18 pontos da CLT entre uma centena de modificações em
temas como férias, teletrabalho e prevalência de acordos entre empresas e
sindicatos.
O parecer, previsto inicialmente para o dia 4 de maio, foi antecipado para hoje e
apresentado pelo relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), para a comissão
especial que analisa o tema.
“Inspiradas no fascismo de Mussolini, as regras da CLT foram pensadas para um
Estado hipertrofiado, intromissivo, que tinha como diretriz a tutela exacerbada das
pessoas e a invasão dos seus íntimos”, diz o relatório.
Deputados da oposição tentaram impedir a leitura do relatório, que iniciará a
contagem de prazo interno para a apreciação da medida em caráter definitivo.
O presidente da comissão especial que analisa o tema, deputado Daniel Vilela
(PMDB-GO), disse ao site da Câmara que a proposta pode já ser votada na comissão
na semana que vem, mas provavelmente não em plenário.
Veja algumas das mudanças propostas:
Férias
Como é hoje: as férias são concedidas em um só período e somente em casos
excepcionais em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos.
Como pode ficar: as férias podem ser concedidas em até três períodos. Um deles
não pode ser inferior a 14 dias corridos e os períodos restantes não podem ser
inferiores a 5 dias corridos cada um.
Não está permitido o início das férias nos dois dias que antecedem feriado ou dia de
repouso semanal remunerado.
Outro ponto revogado proibia que trabalhadores com mais de 50 anos parcelassem
suas férias.
Acordos coletivos
Como é hoje: há poucos pontos onde o que for negociado entre sindicatos e
empresas pode prevalecer sobre a CLT.
Como pode ficar: o que foi negociado pode prevalecer em muito mais itens, que
incluem jornada de trabalho, redução de salário, parcelamento de férias e o banco
de horas, entre outros.
Não há mudanças em relação a FGTS, 13º salário, integralidade do salário e férias
proporcionais.
Horas “in itinere”
Como é hoje: o tempo que o empregado gasta em transporte fornecido pela
empresa, de ida e retorno, até o local da prestação dos serviços de difícil acesso e
não servido por transporte público regular, deve ser computado na jornada de
trabalho.

Como pode ficar: se o tempo de percurso mais as horas efetivamente trabalhadas
excederem a jornada normal, o excesso deve ser remunerado como hora extra.
“Vai acabar com esse pagamento para geral. A responsabilidade do transporte é do
poder público”, afirmou o relator ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do
Grupo Estado.
O relatório afirma que a medida “mostrou-se prejudicial ao empregado ao longo do
tempo, pois fez com que os empregadores suprimissem esse benefício aos seus
empregados. Acreditamos que, a partir da aprovação do dispositivo, esse benefício
volte a ser concedido”.
Imposto sindical
Como é hoje: Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento
de seus empregados a contribuição sindical equivalente a um dia de trabalho.
Como pode ficar: A contribuição deixa de ser obrigatória e somente será devida
mediante prévia adesão do trabalhador ou do empregador.
“Os fundamentos da época em que a contribuição sindical foi criada não mais
subsistem e o seu caráter obrigatório é um verdadeiro contrassenso com o princípio
da liberdade sindical, consagrado em nossa
Constituição”, diz o relatório.
Terceirização
Como é hoje: o texto aprovado pelo Congresso no final de março e sancionado pelo
presidente Michel Temer permite a terceirização quase irrestrita e a ampliação das
possibilidades de trabalho temporário.
Como pode ficar: fica estabelecido uma quarentena mínima de 18 meses para que
trabalhadores demitidos sejam recontratados pela mesma empresa como
prestadores de serviço.
Alguns economistas apontavam que ampliar a terceirização poderia causar o risco de
“pejotização” (contratação massiva de trabalhadores como pessoas jurídicas) em
massa, com perda de arrecadação para o governo e prejuízo sobre a contribuição
previdenciária.
Trabalho intermitente
Como é hoje: não há regulamentação específica sobre o tema.
Como pode ficar: o empregado deverá ser convocado para a prestação do serviço
com, pelo
menos, 5 dias de antecedência.
Os direitos serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo
empregado intermitente nos últimos 12 meses ou no período de vigência do
contrato, se for inferior a 12 meses.
O contrato deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode
ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou ao dos demais empregados do
estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

Teletrabalho / home office
Como é hoje: não há regulamentação específica sobre o tema.
Como pode ficar: um artigo estabelece que o teletrabalho deve constar na carteira
de trabalho mas que pode haver uma transição para o modelo presencial por
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias.
Segundo o IBGE, mais de quatro milhões de brasileiros já trabalham em casa, a
maioria deles na condição de autônomos ou de profissionais liberais.
O relatório diz que o objetivo da regulamentação é “estabelecer garantias mínimas
para que as empresas possam contratar sob esse regime sem o risco de a Inspeção
do Trabalho autuá-las ou a Justiça do Trabalho condená-las por descumprimento das
normas trabalhistas”.
Relator diz que vai propor fim da obrigatoriedade da contribuição sindical
12/04/2017 – Fonte: G1
Responsável por analisar reforma trabalhista proposta por Temer, Rogério
Marinho deu informação nesta terça. Atualmente, contribuição é obrigatória
para associados e não associados dos sindicatos.
O relator do projeto que prevê a reforma trabalhista, Rogério Mrinho (PSDB-RN),
declarou nesta terça-feira (11) que vai propor o fim da obrigatoriedade do pagamento
da contribuição sindical. A expectativa é que o deputado apresente o parecer nesta
quarta (12).
Marinho é o responsável por analisar as propostas enviadas pelo governo do presidente
Michel Temer. A reforma estabelece pontos que poderão ser negociados entre
empregadores e trabalhadores e, em caso de acordo, passarão a valer como lei.
Atualmente, o pagamento da contribuição sindical é obrigatório e vale tanto para os
empregados sindicalizados quanto para aqueles que não são associados às entidades
de classe. Uma vez ao ano, é descontado o equivalente a um dia de salário do
trabalhador.
"A contribuição obrigatória, ao lado da unicidade sindical, é um resquício do fascismo
na nossa relação trabalhista. Isso desequilibra o processo sindical, isso permite a
criação de sindicatos que não atendem o interesse dos seus associados", afirmou o
relator.
Se a mudança sugerida por Rogério Marinho for aprovada pelo Congresso Nacional, a
contribuição passará a ser facultativa.
Antes de participar de reunião com a bancada do PSDB na Câmara, o relator criticou
o número de sindicatos no Brasil. Segundo ele, há 17 mil sindicatos no Brasil, enquanto
existem 100 na Argentina, por exemplo.
"Estou falando de uma montanha de R$ 3,6 bilhões que não tem fiscalização do
Tribunal de Contas da União, apesar de ter caráter de imposto, por ser obrigatório”,
disse. “Os sindicatos que são representativos vão sobreviver (à nova regra)", disse.
Terceirização
Rogério Marinho disse ainda que vai propor no relatório a criação de salvaguardas para
o trabalhador terceirizado. Em março, o presidente Michel Temer sancionou uma lei
sobre o assunto.

O parecer, segundo o deputado, incluirá uma espécie de quarentena, na qual o
empregador não poderá demitir o trabalhador efetivo e recontratá-lo como terceirizado
num período de 18 meses.
A empresa que recepcionar um empregado terceirizado terá, ainda, que manter todas
as condições que esse trabalhador tem na empregadora-mãe, como uso de
ambulatório, alimentação e segurança.
Acordos
O parecer, além de estabelecer o que poderá ser negociado entre empresas e
categorias de trabalhadores, apresenta uma lista taxativa do que não pode ser
alterado por acordo.
"Vai ficar muito claro para o julgador, para quem fiscaliza e para quem faz os acordos
quais são os limites que podem ser obedecidos", disse Marinho.
Entre os pontos que poderão ser negociados, estão a jornada de trabalho, a redução
de salário, o parcelamento das férias, e a constituição de banco de horas. Por outro
lado, as empresas não poderão discutir, por exemplo, o fundo de garanta, o salário
mínimo, o décimo terceiro e as férias proporcionais.
Mulheres
O deputado Rogério Marinho informou, ainda, que vai propor mudanças nas CLT para
corrigir regras "anacrônicas" com relação ao tratamento das mulheres no trabalho.
O relator disse que vai propor, por exemplo, uma mudança para autorizar mulheres
grávidas ou em período de amamentação a trabalhar em ambiente insalubre.
"Por essa interpretação, os hospitais não estão mais contratando mulheres que podem
ter filhos. Você está impedindo que médicas e enfermeiras possam trabalhar em locais
em que elas se prepararam a vida inteira para isso", disse.
Também serão alteradas regras como a que impede que mulheres recorram à Justiça
do Trabalho sem a assistência do marido.
Outra que precisa mudar, segundo ele, é a que retira salvaguardas nas relações de
trabalho se a mulher atuar sob as ordens do marido, do irmão ou do pai.
Justiça do Trabalho
Rogério Marinho disse ainda que há um "enorme ativismo judicial" na Justiça do
Trabalho, além de uma superposição de atividades dos poderes Legislativo e Judiciário.
No relatório, ele disse que vai propor regras para as súmulas – interpretações que
servem de referência para julgamentos.
Haverá restrição, por exemplo, para súmulas que se contraponham a alguma definição
descrita em lei.
Também será definido na CLT como as súmulas poderão ser produzidas. Será exigida
a aprovação de ao menos dois terços dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho
para que elas sejam editadas.

Paulinho da Força garante que Temer vai manter imposto sindical
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O deputado Paulo Pereira da Silva (SDD-SP), o Paulinho da Força, presidente da Força
Sindical, disse, em nota, que o presidente Michel Temer se comprometeu na segundafeira, 10, a excluir o fim do imposto sindical da proposta de reforma trabalhista.
Segundo Paulinho, o compromisso do presidente vale tanto para as entidades sindicais
quanto para as patronais, que também se beneficiam do imposto.
Paulinho e outros dirigentes da central estiveram com Temer na segunda em São
Paulo. No encontro, segundo fontes, deixaram claro que a extinção do imposto sindical
vai dificultar as negociações para aprovação no Congresso da reforma trabalhista.
De acordo com pessoas que participaram do encontro, Temer disse que representantes
do empresariado também se posicionaram contrariamente à extinção do imposto
sindical.
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, defendeu o fim do imposto sindical compulsório da
forma como é hoje.

A questão é polêmica e os sindicatos acreditam que vão perder força na representação
dos trabalhadores. Atualmente, todo cidadão empregado com carteira assinada paga
o tributo, independentemente de ser filiado a uma entidade de classe. O valor é
equivalente a um dia de trabalho por ano.
Criado na década de 40, durante o governo de Getúlio Vargas, a contribuição sindical
obrigatória desconta um dia de salário de cada trabalhador, seja ele sindicalizado ou
não, para financiar os sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. No
ano passado, o montante de recursos chegou a R$ 3,5 bilhões.
Governo quer manter acordos coletivos na reforma trabalhista
12/04/2017 – Fonte: Exame
O ponto garante que as negociações firmadas em acordos coletivos entre
trabalhadores e empregadores devem ter força de lei

Ronaldo Nogueira: segundo o ministro, o governo quer preservar ao máximo o texto
da reforma trabalhista que foi encaminhado ao Congresso Nacional (Lúcio Bernardo
JR/Agência Câmara)
O governo não pretende abrir mão do ponto da reforma trabalhista, encaminhada ao
Congresso Nacional, que garante que as negociações firmadas em acordos coletivos
entre trabalhadores e empregadores devem ter força de lei.
Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o objetivo é dar segurança jurídica
aos contratos e evitar futuros processos judiciais.
“Nós pretendemos que aquilo que a convenção coletiva delibere nos termos da lei
tenha força de lei. Para que o bom empregador não fique com medo de contratar, e
que o acordo coletivo realizado com a participação do sindicato seja respeitado”,
explicou o ministro hoje (11).
Segundo ele, o governo quer preservar ao máximo o texto da reforma trabalhista que
foi encaminhado ao Congresso Nacional.
“Principalmente aquelas colunas fundamentais que motivaram o governo a apresentar
a reforma, depois de um diálogo amplo com movimento sindical dos trabalhadores e
com instituições de empregadores, para proporcionar a modernização trabalhista”, diz.
No Congresso Nacional, a proposta recebeu 844 emendas nos 13 pontos abordados
pela reforma e o texto final deve ser apresentado amanhã (12) pelo relator, deputado
Rogério Marinho (PSDB-RN).
“A nossa preocupação é de que alguma dessas emendas não desconfigure a proposta
original encaminhada pelo governo”, diz o ministro.
Nogueira disse também que já há um acordo com o relator da proposta para que a
nova legislação estabeleça proteções aos trabalhadores terceirizados.
“O Ministério do Trabalho vai combater qualquer burla à legislação no sentido de
substituição de trabalhadores celetistas por pessoas jurídicas”, garantiu Nogueira.

Modernização
Segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives Gandra,
há muitos pontos defasados na legislação atual.
“No meu modo de ver, [a reforma trabalhista] não é retirar direitos, é colocar aquilo
que faltava na legislação e que a Justiça do Trabalho acabava tendo que suprir aquilo
que era próprio do poder Legislativo”, disse o ministro.
Para ele, também é importante haver leis específicas para tratar sobre a terceirização
do trabalho no país.
“Cada vez que nós vemos questões de terceirização sendo discutidas em cima de uma
única sumula do TST, é importante que tenha um marco regulatório mais amplo. E
podemos ainda aperfeiçoar esse marco”, disse.
Acidentes de trabalho
O ministro Ronaldo Nogueira e o presidente do TST participaram hoje do lançamento
da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que faz parte do
movimento Abril Verde, para dar visibilidade ao tema da segurança e saúde no
trabalho.
Um dos destaques da campanha neste ano é o setor de Transportes Terrestres, que
ocupa o primeiro lugar em quantidade de óbitos e o segundo lugar em incapacitações
permanentes.
Nos últimos cinco anos foi registrada uma média de 710 mil acidentes de trabalho por
ano.
Destes, 2,8 mil resultaram em morte e 15 mil em sequelas permanentes. As despesas
anuais da Previdência Social com acidentes de trabalho são de cerca de R$ 11 bilhões.
“A campanha tem o objetivo de despertar uma consciência educativa para promover
um novo comportamento, tanto do empregador como do próprio trabalhador e a
sociedade como um todo, para reduzir esses números”, disse o ministro Ronaldo
Nogueira.
Relatório da reforma trabalhista incluirá salvaguardas a terceirizados
12/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
O relator, Rogério Marinho, também acaba com a contribuição sindical obrigatória e
amplia lista de itens que não poderão ser alterados em acordos coletivos
Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

O relator da proposta de reforma trabalhista, Rogério Marinho
O relator da reforma trabalhista (PL 6787/16), deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
incluiu em seu parecer duas medidas para alterar a Lei da Terceirização (13.429/17).
A primeira estabelece uma quarentena de 18 meses entre a demissão de um
trabalhador e sua recontratação, pela mesma empresa, como terceirizado. “Isso
significa que há uma impossibilidade dessa troca de relação de trabalho”, disse.

A segunda garante ao terceirizado que trabalha nas dependências da empresa
contratante o mesmo atendimento médico e ambulatorial destinado aos demais
empregados
A lei permite, mas não obriga esse mesmo tratamento. Segundo o relator, as medidas
são salvaguardas para proteger o trabalhador terceirizado.
A reunião para apresentação do relatório à comissão especial está prevista para as
9h30 desta quarta-feira (12), no plenário 2.
Negociado sobre legislado
O deputado também ampliou a prevalência de acordos e convenções coletivos entre
patrões e empregados sobre a legislação (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Decreto-lei 5.452/43). “Vai ficar muito claro para o julgador, para quem fiscaliza e
para quem faz os acordos quais são os limites que podem ser obedecidos nesse
regramento.”
O texto do Executivo estabelece prevalência para 13 pontos específicos, como plano
de cargos e salários e parcelamento de férias anuais em até três vezes. O substitutivo
de Marinho deve aumentar a possibilidade para quase 40 itens.
A lista de pontos previstos em lei que não poderão ser alterados por acordo coletivo
chegou a 18. O projeto inicial proibia mudanças apenas em normas de segurança e
medicina do trabalho. “Você não pode abrir mão do fundo de garantia, do salário
mínimo, do 13º [salário], de férias proporcionais, enfim, tudo que está assegurado no
artigo 7º da Constituição”, disse Marinho.
Contribuição sindical
O relator confirmou que vai retirar do texto a obrigatoriedade da contribuição sindical,
prevista na CLT, para trabalhadores e empregadores. O tributo é recolhido anualmente
e corresponde a um dia de trabalho, para os empregados, e a um percentual do capital
social da empresa, no caso dos empregadores.
“A contribuição obrigatória, ao lado da unicidade sindical, é um resquício do fascismo
na nossa relação trabalhista. Isso desequilibra o processo sindical”, afirmou. A
contribuição compulsória,na avaliação de Marinho, permite a criação de sindicatos que
não atendem aos interesses de associados. Há, de acordo com o deputado, 17 mil
sindicatos no Brasil, com recolhimento de R$ 3,6 bilhões em tributo anualmente.
Trabalho intermitente
O substitutivo também trará a regulamentação do chamado trabalho intermitente
(sem continuidade, como no caso de empregados de restaurantes com jornada só no
fim de semana) e do teletrabalho, também conhecido como home office.
O relator adiantou ainda que o texto trará uma restrição maior à edição de súmulas
pela Justiça do Trabalho. “Estamos propondo uma gradação na possiblidade de
formulação de súmulas para impactar na lei.”
Relator de reforma revoga 18 pontos da CLT
12/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
O relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB-RN), disse nesta terça-(11)
que a versão final do relatório, que será apresentada nesta quarta (12), revoga 18
pontos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Cem pontos serão alterados. Um
dos pontos revogados será o que prevê que trabalhadores com mais de 50 anos não
podem parcelar férias. "Quando a CLT foi criada, a expectativa de vida era diferente",
disse Marinho, que destacou pontos "anacrônicos" da legislação.

"A CLT prevê, por exemplo, que a mulher não pode litigiar sem assistência do marido.
Também impede que a mulher lactante trabalhe em ambientes insalubres, o que leva
hospitais a não contratar enfermeiras com filhos." Falou ainda que o acordado entre
trabalhadores e empresas vai se sobrepor à legislação trabalhista, o chamado
"acordado sobre o legislado".
"A jornada de trabalho, a redução de salário, o parcelamento de férias, o banco de
horas, tudo isso poderá ser mudado", disse. "Não se poderá abrir mão do FGTS, 13º
salário, da integralidade do salário, férias proporcionais." Marinho confirmou que a
versão final prevê o fim do imposto sindical, que foi classificado por ele como "um
resquício do fascismo.
"Isso desiquilibra o processo sindical, permite a criação de sindicatos que não atendem
interesse dos seus filiados. A Argentina, por exemplo, um país próximo, tem cem
sindicatos, nós temos 17 mil."
O imposto sindical totaliza R$ 3,6 bilhões por ano. A versão final cria ao menos duas
modalidades de contratação: a de trabalho intermitente, por jornada ou hora de
serviço, e o chamado teletrabalho, que regulamenta o trabalho de casa. O texto prevê
também que empregador e trabalhador possam negociar a carga de trabalho, num
limite de até 12 horas por dia e 48 horas por semana. A reforma precisa ser aprovada
na Câmara e no Senado.
O relatório prevê ainda duas restrições à nova lei da terceirização. Para evitar que
trabalhadores sejam demitidos e recontratados como prestadores de serviço, haverá
quarentena de 18 meses entre dispensa e recontratação.
Além disso, a empresa que usar funcionários terceirizados deverá oferecer a eles a
mesma estrutura que dá aos contratados diretamente, como capacitação,
ambulatório, refeitório e transporte.
Indicadores CNI- Medo do desemprego & Satisfação com a vida
12/04/2017 – Fonte: CNI
Em março de 2017, o Índice de Medo do Desemprego caiu 0,5 ponto em relação a
dezembro de 2016. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda
é de 1,4 ponto.
Março 2017

Reforma trabalhista vai cortar pagamento de tempo gasto em transporte da
empresa
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Relator da reforma trabalhista na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) vai
propor em seu parecer o fim da obrigatoriedade do pagamento pelas empresas das

chamadas horas “in itinere”, ou seja, pelas horas extras em que o trabalhador gasta
em transporte fornecido pelo empregador até o local de trabalho. O relatório deve ser
lido pelo tucano na manhã desta quarta-feira (12), a partir das 10 horas, na comissão
especial que analisa a reforma na Casa.
Pela legislação vigente, o tempo que o empregado gasta em transporte fornecido pela
empresa, de ida e retorno, até o local da prestação dos serviços de difícil acesso e não
servido por transporte público regular, deve ser computado na jornada de trabalho.
Com isso, se o tempo de percurso mais as horas efetivamente trabalhadas excederem
a jornada normal, o excesso deve ser remunerado como hora extra. “Vai acabar com
esse pagamento para geral. A responsabilidade do transporte é do poder público”,
afirmou o relator ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Caso haja transporte regular em parte do trajeto, entendimento do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) é de que pagamento dessas horas se limita ao percurso não servido
por transporte público. Além disso, se por motivos de logística da empresa, o
empregado ficar sujeito a esperar o transporte fornecido pela empresa, o tempo de
espera também será computado na jornada de trabalho e também deve ser pago pela
empresa, caso as horas ultrapassem a jornada normal.
Como mostrou o Broadcast na segunda-feira, 10, o parecer de Marinho também deve
contemplar pelo menos duas salvaguardas ao trabalho terceirizado que não constavam
do projeto aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente Michel Temer.
Uma delas será restringir que empresas demitam seus funcionários e os recontratem
na sequência como terceirizados. A proibição valerá por 18 meses. A outra deve
garantir aos terceirizados os mesmos serviços de alimentação, transporte, segurança
e atendimento médico dos contratados diretamente.
O parecer deve ainda trazer expressos quais os casos em que o negociado entre
patrões e empregados poderá prevalecer sobre o que está escrito na legislação.
Segundo ele, entre os pontos que poderão ser negociados está a jornada de trabalho,
a redução do salário, o parcelamento de férias e banco de horas. Já entre os pontos
em que não será possível negociação estão o Fundo de Garantia, a integralidade do
pagamento do salário mínimo, o 13º salário e férias proporcionais.
De acordo com o relator, seu relatório vai mexer em mais de cem artigos da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). “Vamos revogar 18 pontos e alterar mais de
90 pontos”, afirmou. Entre os pontos que serão revogados, estão uma série de artigos
que tratam dos direitos das mulheres. Um deles será o que prevê que mulheres só
podem entrar com ações judiciais com a autorização do ministro. “Tem algumas regras
anacrônicas que vamos retirar”, disse.
Placar da Previdência mostra 273 votos contra e 101 a favor da reforma
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado com
deputados a respeito de reforma que tramita na Câmara, mostra que o número de
parlamentares contrários à proposta segue em 273, enquanto o dos que são a favor
subiu para 101. Às 21 horas desta terça-feira, 11, havia 35 indecisos; 65 não quiseram
responder; 37 não foram encontrados, e um disse que deve se abster.
O levantamento também mostrou que 71 deputados são a favor, mas com alteração
da idade mínima para mulheres, e 55 apoiam as mudanças, mas com alteração da
idade mínima para homens. Além disso, 75 são favoráveis, mas com criação de uma
regra de transição para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45

anos, e 78 defendem a retirada da exigência de 49 anos de contribuição para ter o
direito de benefício integral.
Proposta de extinção do abono salarial é criticada por especialistas
12/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Entrevistados pelo DCI contestam vários pontos da reforma da Previdência,
como a ausência dos militares, e sugerem alternativas, como a cobrança da
dívida ativa da União e avanço de impostos
A extinção do abono salarial é estudada pelo governo como forma de compensar a
flexibilização na reforma previdenciária. Segundo especialistas consultados pelo DCI,
essa ação afetaria os mais pobres e não resolveria o problema nas contas públicas.
“Se essa for a escolha da equipe econômica, a baixa renda, mais uma vez, será a
principal prejudicada. Ou seja, é o mesmo problema de boa parte das medidas do
ajuste fiscal desse governo”, diz Roberto Piscitelli, professor de economia da
Universidade de Brasília (UNB).
Já Antônio Carlos Alves dos Santos, professor de economia da Pontifícia Universidade
Católica (PUC-SP), afirma que essa alteração traria uma melhora “insuficiente” para
as contas públicas.
“Ainda que o abono não seja tão importante quanto era no passado, quando o salário
mínimo brasileiro era menor, sua extinção não resolveria o problema.”
Professor de administração da ESPM, Adriano Gomes segue a mesma linha. “A questão
do abono é irrelevante perto do peso da reforma. Se não encararmos essas mudanças
[previdenciárias] agora, voltaremos a esse tema em cinco anos”, diz ele.
De acordo com dados do Tesouro Nacional, pouco mais de R$ 18 bilhões foram gastos
pelo governo federal, no ano passado, com o pagamento do benefício. Cerca de 22
milhões de trabalhadores receberam essa quantia.
Sem saída
Os especialistas são unânimes em relação à necessidade de se discutir a seguridade
social, mas discordam do projeto que atualmente tramita no Congresso Federal.
Um dos pontos mais criticados é a abordagem diferente para trabalhadores dos setores
público e privado. “Ao que tudo indica, essa reforma só vai estender o tempo de
trabalho de quem não trabalha para o Estado”, afirma Gomes.
“Se não forem alteradas as principais distorções da Previdência, como o pagamento
elevado para militares e funcionários públicos, a reforma poderá aumentar a
desigualdade, além de ter efeito insuficiente para as contas públicas”, completa
Santos.
Sobre a situação das Forças Armadas, Piscitelli sugere que os gastos com o benefício
para o setor não sejam somados ao déficit previdenciário geral.
“Se o governo diz que a lógica para o sistema dos militares precisa ser diferente, então
não deveria somar a despesa [deste setor] com o déficit total”, defende o economista.
Na última quarta-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann disse que as alterações
dos benefícios para as Forças Armadas devem ser apresentadas no mês que vem. No
ano passado, os militares responderam por mais de 44% do rombo da Previdência.

Alternativas
Após a alteração de vários pontos da proposta de emenda constitucional [PEC] da
Previdência, o Executivo busca outras maneiras para melhorar a arrecadação ou
reduzir as despesas públicas.
Para Santos, será necessário aumentar impostos. “Eles [governo] estão adiando essa
medida ao máximo, mas não há outra possibilidade”. O entrevistado acredita que a
volta da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) é a melhor
opção. “É um tributo com melhor eficiência e que atinge a todos.”
Já Piscitelli defende a cobrança da dívida ativa da União, que chegou a R$ 1,8 trilhão
no ano passado, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
“Precisamos colocar a arrecadação em ordem antes de seguir com reformas mais
drásticas”, afirma ele.
Gomes, por outro lado, é mais rígido ao falar sobre as mudanças na Previdência. “Com
as mudanças demográficas, essa questão não pode ser adiada ou substituída”. Ele
destaca também que o teto de gastos será “inviável” sem alterações profundas na
seguridade pública do País.
“O que vemos, hoje, é um limite para as despesas gerais [o teto] e um gasto fora de
controle com aposentadorias. Sem mudanças, a Previdência vai tomar todo o
orçamento público em alguns anos”, diz.
Gomes acredita, entretanto, que o Executivo vai aumentar os tributos relacionados ao
sistema previdenciário. Como o Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) . “Vão defender impostos maiores, o que não é uma boa opção em um
período de crise”, critica o entrevistado.
Abono salarial
No primeiro bimestre deste ano, R$ 5,059 bilhões foram pagos, pelo governo federal,
aos trabalhadores que têm direito ao abono salarial. Na comparação com igual período
de 2016, houve diminuição de 25% nos gastos com o benefício. O abono consiste no
pagamento de um salário mínimo, uma vez por ano, aos trabalhadores que recebam
até dois mínimos por mês.
Também no primeiro bimestre de 2017, R$ 82,220 bilhões foram gastos com a
Previdência, de acordo com o Tesouro Nacional, um aumento de 10,8% no confronto
com os dois primeiros meses do ano passado.
Nova regra de transição para se aposentar pode beneficiar jovens
12/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Uma nova regra de transição negociada pela Câmara dos Deputados com o governo
poderá atenuar o impacto da reforma da Previdência, oferecendo vantagens até para
trabalhadores com 30 anos de idade, de acordo com o relator do projeto, deputado
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).
A ideia é criar uma fórmula com idade mínima progressiva para aposentadoria, a partir
de 55 anos para mulheres e 57 para os homens, até atingir os 65 anos que a proposta
original apresentada pelo presidente Michel Temer estabelece como requisito para
todos os trabalhadores.
Além de atingir a idade mínima, o trabalhador teria de pagar um pedágio, contribuindo
para a Previdência por mais tempo. Como a Folha informou, uma proposta em estudo
prevê pedágio equivalente a pelo menos 30% do tempo que falta para se aposentar
pelas regras atuais.

A proposta original do governo Temer prevê uma regra de transição mais abrupta,
com pedágio equivalente a 50% e apenas para mulheres com 45 anos de idade ou
mais e homens com 50 ou mais.
Nesta terça (11), o relator Arthur Maia confirmou que o pedágio será reduzido: "Dois
pontos estão acertados. Primeiro, haverá uma idade mínima no momento da
promulgação da reforma, independente da idade de cada um. O segundo é que haverá
pedágio menor que 50%".
A proposta original do governo foi muito criticada por parlamentares e pelo próprio
relator por promover um corte brusco, ao tratar de forma completamente diferente
pessoas de idades próximas.
Uma mulher com 44 anos e 11 meses, por exemplo, teria que seguir integralmente as
novas regras, enquanto outra, apenas um mês mais velha, com 45 anos, seria
beneficiada pela regra de transição e poderia se aposentar antes de atingir a idade
mínima.
Enviada ao Congresso em dezembro, a reforma proposta pelo governo está em análise
numa comissão especial da Câmara. Ela precisará ser aprovada em dois turnos de
votação na Câmara e no Senado para entrar em vigor.
Ao incluir mais trabalhadores, a nova regra de transição poderá ser benéfica para os
excluídos pela proposta original, mais jovens, mas pode dificultar o acesso à
aposentadoria para aqueles que estão mais próximos dela.
Por essa razão, o governo entende que a economia obtida com a reforma pode ser
maior no curto prazo se essa nova fórmula prevalecer.
"Vamos ter imediatamente impacto positivo porque estamos imediatamente
combatendo aposentadorias precoces", disse o presidente da comissão especial,
deputado Carlos Marun (PMSDB-MS).
OPÇÕES
Além de definir o patamar da idade mínima progressiva, o governo também discute a
velocidade dessa progressão. Uma das opções em estudo é aumentar a idade mínima
em um ano a cada dois anos, mas ainda precisaria ser decidido se homens e mulheres
chegariam aos 65 anos ao mesmo tempo ou se as mulheres chegariam mais tarde.
A previsão é que o relatório de Arthur Maia seja apresentado na próxima segunda (17)
aos deputados, em reunião com o presidente Temer, para que, no dia seguinte, o
parecer seja lido na comissão. Marun acha que o projeto deve ser votado pelo
colegiado na última semana de abril.
O governo espera que a reforma seja aprovada até julho, mas a avaliação de
deputados da base governista é que a aprovação pelas duas casas do Congresso só
será concluída no segundo semestre.
Nesta terça, Marun previu que a proposta será aprovada no plenário da Câmara com
os votos de 350 dos 513 deputados. A previsão do Palácio do Planalto é menos
otimista, com a expectativa de uma votação apertada, perto do mínimo necessário
para aprovar mudanças na Constituição, ou seja, 308 votos.
Se a proposta passar na Câmara, mas for alterada pelo Senado, terá que voltar a ser
analisada pelos deputados.

Brasil está cumprindo o rito democrático para reforma da Previdência, diz
relator
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Escalados para falar com a imprensa após reunião sobre a Previdência com o
presidente Michel Temer e líderes da base, o relator da reforma da Previdência,
deputado Arthur Maia (PPS-BA), e o presidente da comissão especial da reforma na
Câmara, Carlos Marun (PMDB-MS), evitaram dar detalhes do texto final e fizeram uma
defesa enfática das concessões feitas pelo governo.
Os dois parlamentares destacaram que “não há recuo, e sim avanços” e que caso
Temer não tivesse cedido as sugestões o comportamento poderia ser comparado a
uma ditadura.
“Se vivêssemos numa ditadura essa reforma seria feita pelos técnicos e empurrada
para a sociedade da maneira mais dura possível. Numa democracia é diferente”, disse
o relator. Segundo Arthur Maia, o Brasil está cumprindo o rito democrático para a
reforma.
Marun disse que se não houvesse as alterações no texto original o governo não
conseguiria o apoio para aprovar o projeto. “Se disséssemos ‘é assim’, talvez não
tivéssemos apoio para reforma”. O presidente da comissão afirmou ter “absoluta
garantia” de vitória do governo e que a reforma será aprovada por um número
“robusto”. “Confio num número acima de 350 votos para aprovar reforma da
Previdência”, disse.
Segundo Marun, o governo está sendo democrático ao ouvir a sugestão dos
parlamentares. “Incorporar (as sugestões) ao texto são ajustes que são positivos. Não
pode ser considerado um recuo, pelo contrário, isso tem que ser considerado avanço”,
destacou.
Marun disse ainda que “se estivéssemos numa ditadura (….) não teríamos tido uma
reunião tão amena como tivemos agora, com alguns líderes apresentando sugestões
de sintonia fina, mas respeitando a posição do relator e do governo”, afirmou.
Arthur Maia citou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet e afirmou que ele fez no Chile
uma reforma autocrática que transformou o sistema do país e, segundo ele, não deu
certo. “Ele propôs aquilo com autoridade de um ditador. Hoje se mostrou que aquele
projeto não deu certo e o sistema do Chile é um fracasso”, disse.
Pontos
Maia reforçou que o texto tem “pontos negociáveis e inegociáveis”. “A idade mínima e
teto igual para todos são espinha dorsal da reforma”, disse, destacando que esses
pontos serão mantidos.
O relator afirmou ainda que os técnicos elaboram o texto que seria o melhor, mas, ao
chegar no parlamento, há um amadurecimento natural até que se chegue no melhor
texto possível. “Objetivo é aprovar a reforma possível”, disse.
Em seu discurso na abertura da reunião, Temer afirmou que a reforma da Previdência
foi desenhada para manter a sustentabilidade do regime de aposentadorias por “30,
40 anos”, mas admitiu que, se não for possível, o resultado pode ser sentido por um
tempo menor. “É uma reforma que visa a 30, 40 anos. Se não for possível, faremos
por 20 anos”, disse.
Segundo o relator, além dos pontos inegociáveis, há diversos outros que o governo
está mexendo para melhorar o texto. “Estamos dando mais segurança jurídica ao
Benefício da Prestação Continuada, adequando a aposentadoria rural para que não

aconteçam fraudes, estamos avançando na questão do não acúmulo de pensões”,
exemplificou
Arthur Maia destacou ainda que em relação ao BPC, “não se trata só de idade, mas de
acesso ao benefício”. “Daremos uma definição na reforma sobre quem terá direito ao
BPC”, afirmou, dizendo ainda que a idade mínima do BPC está sendo tratada e “há
dificuldade nesse ponto.”
Tendências: reforma da Previdência caminha para flexibilização acima do
esperado
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), relator da reforma da Previdência,
falar sobre as mudanças que estão sendo feitas nas regras de transição à
aposentadoria, o analista de finanças públicas da consultoria Tendências, Fabio Klein,
considerou que a proposta feita pelo governo está caminhando para um grau de
flexibilização superior ao que se esperava.
Para o especialista, o espaço a novas concessões na reforma previdenciária ficou
reduzido, de forma que se o governo quiser flexibilizar ainda mais sua proposta terá
de buscar compensação em outros pontos da medida, como o teto do benefício e a
idade mínima de aposentadoria. “As mudanças no texto estão passando do limite do
que se pode flexibilizar”, comenta Klein. “Está começando a caminhar para um grau
de flexibilização acima do que estávamos esperando”, acrescenta.
Segundo o analista, com as mudanças em cinco pontos autorizadas na semana
passada pelo presidente Michel Temer, a reforma da Previdência deve estabilizar os
gastos do regime geral de aposentadorias (INSS) em 9% do Produto Interno Bruto
(PIB). Isso é menos do que a trajetória que, sem a reforma, levaria essas despesas
para 11% em 20 anos – um cenário de catástrofe, segundo o analista -, mas superior
aos 8% previstos na reforma original, mais dura, encaminhada pelo Executivo ao
Congresso.
A dúvida, diz Klein, é se as mudanças nas regras de transição apresentadas nesta
terça-feira pelo relator já estavam contempladas nas alterações autorizadas por
Temer.
Em declarações dadas hoje em Brasília, Arthur Maia informou que a nova regra de
transição prevê idades mínimas de aposentadoria inicialmente diferentes para homens
e mulheres, mas convergindo com o tempo aos 65 anos previstos na proposta original.
Haverá um “pedágio” sobre o tempo restante de contribuição para quem ainda não
tem direito a se aposentar.
Na teoria, todos poderão entrar na regra de transição, mas, na prática, não valerá a
pena pagar o “pedágio” quem tem menos de 30 anos. “Não está claro se a proposta
já era aventada na semana passada, o que manteria os gastos previdenciários em 9%
do PIB. Ainda assim, já está ficando no limite”, afirma o analista da Tendências.
Para Klein, a regra de transição, o teto do benefício e a fixação de uma idade mínima
são pilares da reforma da Previdência. Por enquanto, as mudanças na proposta se
centram na transição, que, para o especialista, está sendo “bastante flexibilizada”.
“Ou não se mexe em mais nada ou, caso contrário, será necessário endurecer nos
outros dois pontos para que a reforma não perca os impactos previstos. Se for
flexibilizada demais a transição, o governo não poderá abrir mão da idade mínima ou
permitir idades diferentes de aposentadoria a homens e mulheres”, conclui o analista.

Relator vê erro de leitura de regra de 49 anos na integralidade da
aposentadoria
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou
nesta terça-feira, 11, que a ideia de que serão necessários 49 anos de contribuição
para a aposentadoria no Brasil é “um erro, antes de tudo, de leitura”. “Obviamente
que, sem dúvida, está ensejando discussão”, reconheceu o relator.
A ideia dos 49 anos ficou bastante comentada na população porque é o número
necessário de anos para que o trabalhador tenha direito ao valor integral de
aposentadoria. Só que a comunicação do governo tem sido classificada como falha
pelos parlamentares, uma vez que é comuns pessoas acharem que precisam cumprir
esse tempo todo para requerer o benefício, enquanto o tempo mínimo de contribuição
é menor, de 25 anos.
O relator disse ainda que induzir a este pensamento é “má-fé”. “A idade de 49 anos é
para atingir integralidade que hoje não existe no Brasil nem em nenhum lugar do
planeta”, disse. Diante da insatisfação das bancadas com este ponto, o relator tem
tentado, nos bastidores, negociar uma regra de cálculo mais favorável aos
trabalhadores, que precise de menos anos de contribuição para a aposentadoria
integral.
“Estou no processo de ouvir as bancadas”, disse Oliveira Maia. O relator afirmou ainda
que tornará público seu parecer apenas na semana que vem, mas afirmou estar
satisfeito com o resultado da reunião de hoje com o presidente Michel Temer e os
líderes das bancadas da base na Câmara dos Deputados. “Esse foi o encontro em que
mais se avançou”, disse.
Transição
O presidente da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência, Carlos Marun
(PMDB-MS), defendeu um patamar de 53 anos (mulheres) e 57 anos (homens) como
ponto de partida da nova regra de transição da reforma da Previdência que está sendo
negociada pelo governo.
“Eu defendo números próximos às atuais médias de aposentadoria de 53 (mulheres)
e 57 (homens). Tem gente que defende distância de cinco anos”, disse. Ele não
informou qual será o tempo estabelecido para a transição até chegar a idade mínima
de 65 anos para homens e mulheres. Marun, no entanto, disse que não poderá ser um
prazo muito curto.
Marun rebateu a avaliação de que a proposta de regra de transição ficou muito
complexa e difícil compreensão pela população. Para ele, está mais simples do que foi
enviado ao Congresso na proposta original.
Meirelles fala em vídeo das redes sociais do Planalto
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Palácio do Planalto publicou neste fim de tarde de terça-feira, 11, em suas redes
sociais um vídeo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no qual ele resume
os últimos anúncios feitos pela equipe econômica e repete que o governo projeta um
retorno de superávits primários a partir de 2020.
Ele inicia a fala lembrando que o déficit primário do governo federal no ano passado
foi de R$ 154 bilhões e que a meta para este ano é de um déficit de R$ 139 bilhões. E
que, na semana, passada, a equipe econômica revisou a meta para 2018 de um déficit
de R$ 79 bilhões para um saldo negativo em R$ 129 bilhões. Para 2019, o déficit foi
estimado em R$ 65 bilhões, com um superávit de R$ 10 bilhões apenas em 2020.

“Por que está tendo déficit? Porque nos últimos anos o País entrou numa crise, o
emprego caiu, a economia caiu, o lucro das empresas caiu, o resultado do governo e
a arrecadação caiu. O governo aumentou muito as despesas nos últimos anos e isso
fez com que o País tivesse um déficit. O importante é que isso está caindo e daqui a
pouco vai ter um superávit”, afirmou o ministro.
O ministro voltou a dizer que o Brasil está saindo da pior recessão de sua história, mas
frisou que o resultado das contas públicas estaria melhorando. “É normal que as
empresas em uma recessão como esta, mesmo as melhores, mostrem prejuízo. O
importante é que o resultado está melhorando, o prejuízo está reduzindo e haverá
superávit à frente”, completou.
Para Meirelles, com a recuperação da economia e a geração de emprego e renda, as
pessoas e as empresas poderão voltar a pagar tributos reforçando a arrecadação
federal.
“O que o governo não está fazendo é aumentar impostos e aumentar a carga sobre a
sociedade. Houve a eliminação de algumas isenções e desonerações que não estavam
funcionando, mas o governo não está aumentando impostos de maneira generalizada.
O governo está cortando despesas, que é o que o Brasil precisa”, concluiu.
Arthur Maia: haverá pedágio menor do que 50% na regra de transição
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O novo “pedágio” da regra de transição da reforma da Previdência pode ser de 30% a
50% sobre o tempo de contribuição que falta para a aposentadoria, afirmou nesta
terça-feira, 11, o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).
Segundo ele, o número ainda não está fechado.
A nova regra de transição para a aposentadoria no Brasil conciliará um “pedágio” sobre
o tempo restante de contribuição, bem como a fixação de idades mínimas já no
momento da promulgação da PEC. Essas idades mínimas serão inicialmente diferentes
para mulheres e homens e, com o tempo, convergirão para os 65 anos previstos na
proposta geral.
“Dois pontos estão basicamente acertados na regra de transição. Haverá idade mínima
já no momento da promulgação da PEC, independente de idade e do tempo de
contribuição que falta. O segundo ponto é que haverá pedágio, mas esse pedágio será
menor de 50%, e se estenderá provavelmente até os 30 anos de idade para homens
e mulheres”, disse Oliveira Maia.
A ideia é que o trabalhador cumpra o pedágio para então descobrir qual é a idade
mínima com que ele vai se aposentar. A princípio, não haverá restrição para a “adesão”
à transição, mas cálculos do governo apontam que a opção valerá a pena só para
maiores de 30 anos na data da promulgação da emenda constitucional.
BPC
O relator da reforma da Previdência afirmou também que as mudanças que estão
sendo estudadas para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) vão além da questão
da idade mínima para o benefício ou do valor pago aos beneficiários. “Estamos dando
uma definição de quem de fato tem direito ao BPC e isso com certeza vai impedir que
pessoas acessem o BPC pela via judicial”, disse Maia.
A lei previa que o BPC seria concedido a pessoas com deficiência e idosos acima de 65
anos que tivessem renda familiar per capita menor que do salário mínimo, mas o
Supremo Tribunal Federal (STF) julgou esse aspecto inconstitucional e disse que o
critério depende de avaliação econômica mais profunda. É por isso que Arthur Maia
busca uma maneira de definir esse critério.

A idade mínima para acessar o BPC também está sendo alvo de discussão. A ideia do
governo era subir de 65 anos para 70 anos ao longo de uma década. Mas o relator
reconheceu que “há dificuldade nesse ponto”.
Ele ressaltou, no entanto, que é preciso haver alguma diferenciação entre a idade para
requerer a aposentadoria (benefício pelo qual os trabalhadores pagam uma
contribuição em troca do direito) e o BPC (benefício que não é contributivo). “Há de
se fazer alguma diferenciação, não é possível que trabalhador contribua e acesse
salário mínimo aos 65 anos e o que não contribui nada acesse aos 65 anos também”,
disse Maia.
‘Foram liberadas? Vou correr atrás das minhas’, diz Marun sobre emendas
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma
da Previdência, Carlos Marun (PMDB-MS), disse que vai “correr atrás” das suas
emendas do Orçamento ao ser questionado se o descontingenciamento feito pelo
governo contribuiu para um maior apoio dos líderes à Proposta Emenda à Constituição
(PEC).
“Foram liberadas? Vou correr atrás das minhas. É uma boa notícia que tu me dá.
Municípios que estão sendo beneficiados pelos meus municípios vão agradecer”, disse
Marun, em conversa após a entrevista sobre mudanças na proposta.
Ele reiterou que está confiante na aprovação da reforma com votação robusta, acima
de 350 votos. São necessários 308 votos para aprovação da reforma. Como mostrou
na segunda-feira, 10, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado), o governo decidiu antecipar para abril e maio o desembolso de R$ 1,8 bilhão
do volume de emendas parlamentares.
A liberação ocorre num momento de intensa negociação para aprovação da reforma.
Portaria n.º 163 do Ministério da Fazenda publicada na segunda remanejou recursos
para emendas impositivas individuais que estavam programados para serem liberados
apenas em outubro, novembro e dezembro. Com isso, R$ 1 bilhão será liberado para
projetos de parlamentares neste mês e R$ 800 milhões em maio.
Em reunião na segunda com bancada do PR, o relator da reforma, deputado Arthur
Oliveira Maia (PPS-BA), já havia informado aos deputados a decisão do governo de
remanejar recursos do Orçamento para preservar as emendas.
Marun disse, no entanto, que na reunião do presidente com os líderes governistas,
não houve demanda desse tipo.
Meirelles: todo ponto mudado tem que ter outro compensando o lado fiscal
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 11, que todos
os pontos que o governo está cedendo na reforma da Previdência têm de ser
compensados por outros pontos, para assegurar o equilíbrio fiscal. A declaração foi
dada em rápida entrevista após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel
Temer e líderes partidários da Câmara.
“Estamos trabalhando para fazer uma reforma de fato que tenha condições de
assegurar o equilíbrio fiscal e não aumentar a despesas da Previdência como proporção
ao PIB. Senão, não conseguimos equilibrar as contas. Não é uma questão de não poder
fazer isso versus aquilo. Tudo que se cede um ponto te que compensado em outro.
Esse é o problema”, afirmou o ministro.

Meirelles admitiu que o governo está “discutindo” estabelecer uma idade mínima de
60 anos para professores, policiais federais e civis e trabalhadores rurais se
aposentarem, e não de 65 anos, como previsto para os demais trabalhadores.
“Estamos discutindo”, disse.
Ele afirmou que o governo também está debatendo manter as regras atuais de
pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a pessoas com deficiência.
Idade mínima
O ministro reforçou seu posicionamento contra estabelecer uma idade mínima menor
para mulheres. A bancada feminina no Congresso cobra que, em vez de 65 anos, a
idade mínima para mulheres se aposentarem seja de “no máximo” 63 anos. “Não está
na pauta”, afirmou Meirelles, acrescentando que a mudança impactaria “bastante” no
resultado da reforma esperado pelo governo.
Resistência
Após a reunião com os líderes e o presidente Temer no Planalto, o ministro disse
acreditar que a resistência dos parlamentares em relação à reforma está diminuindo
e que será mais fácil aprová-la no Congresso. “Acho que vai aprovar”, disse. Além dos
líderes e ministros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou do
encontro.
Partidos e políticos são imprescindíveis, diz Wanderley Reis
12/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Jefferson Coppola - 22.out.2003/Folhapress

O cientista político Fabio Wanderley Reis, da Universidade Federal de Minas Gerais,
em 2003
O cientista político Fabio Wanderley Reis está preocupado com o "clima antipolítico"
gerado pela profusão de abertura de inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal)
contra ministros, senadores, deputados e governadores autorizada pelo ministro
Edson Fachin.
Em sua avaliação, o processo é "muito negativo" para o sistema político brasileiro, por
colocar sob suspeita a própria existência dos partidos.
"Não podemos prescindir dos políticos e dos partidos. Não existem alternativas reais
a não ser que abdiquemos de fazer democracia", disse Reis à Folha. A seguir, trechos
da entrevista.
*
Folha - Qual é o impacto das aberturas de inquéritos para o sistema político
brasileiro?
Fabio Wanderley Reis - O impacto imediato é muito negativo, porque instaurou um
clima amplamente antipolítico no país. A Operação Lava Jato vem sendo conduzida de
uma maneira que coloca em suspeição a vida política.
Existe a perspectiva de um ganho mais profundo ao apurar crimes contra gente que
normalmente tende a ficar impune. Mas ainda não está claro se vamos chegar a esse
saldo positivo.

O sr. diz que a Lava Jato coloca em suspeição a atividade política, mas as
investigações efetivamente demonstram uma corrupção disseminada.
O problema é que não podemos prescindir dos políticos e dos partidos. Não existem
alternativas reais a menos que abdiquemos de fazer democracia e comecemos a
acreditar, a exemplo do que certos extremistas sustentam, que devemos passar o
comando para os militares.
Não sou contra punir a corrupção. O desejável seria que pudéssemos separar o joio
do trigo, punindo os corruptos, mas reconhecendo os partidos como algo
indispensável.
Em nome de preservar a soberania popular, não podemos deixar cada um por si só. O
indivíduo isolado não pode ser o protagonista da política.
Qual o principal problema gerado pelo clima antipolítico?
O principal problema é a incerteza. Criar instituições que funcionem estavelmente de
maneira democrática já é um grande desafio. Torna-se ainda mais difícil se colocarmos
em suspeição a atividade política, sem a qual não vamos poder administrar o país.
Você destrói tudo sem colocar nada no lugar.
Qual é a alternativa real? Não é liquidando os partidos e desmoralizando a própria
ideia da existência de partidos que vamos resolver a situação. Parte do problema vem
desse enfrentamento odiento entre PT e PSDB que já ocorre há tempos, principalmente
na disputa pela Presidência, mas que agora ganhou proporções inéditas.
Nunca tivemos algo parecido com o ódio que vivemos neste momento. Nem mesmo
na mobilização anticomunista que culminou no golpe de 1964. A relação desse ódio
com a Lava Jato é inequívoca.
Existe hoje o risco de uma ruptura institucional tão forte quanto a que ocorreu
em 1964?
É difícil dizer. Não há sinais de que vamos transitar nessa direção num futuro próximo.
Até onde sabemos, as Forças Armadas não têm se manifestado nesse sentido.
Mas, com o nível de incerteza que se criou, não dá para deixar de considerar essa
possibilidade. As coisas estão suficientemente mal paradas para que isso emerja como
possibilidade real.
Como isso vai acabar? Nós vamos ficar esperando a Lava Jato e seus numerosos
desdobramentos? Como vai ser o processo eleitoral que teremos daqui para frente?
Como vamos construir partidos consistentes com essa caça desabrida a corruptos em
que se transformou a política nacional? É desalentador.
Esse clima de descrença na política pode impulsionar candidaturas de
salvadores da pátria em 2018? Pode favorecer, por exemplo, o deputado Jair
Bolsonaro?
Acho que sim. Já tem ocorrido um apoio surpreendente para essas figuras. Isso surge
com um subproduto da psicologia odienta que estamos vivendo e do clima
exageradamente purista em relação à política. Acabamos compondo um caldo de
cultura com vários aspectos negativos.
Como reconstruir os partidos sem dar um aval implícito à corrupção?
A maior dificuldade é que você não faz partido sem um processo sociologicamente
complicado e viscoso. Veja o exemplo do PT, que foi a grande novidade entre os
partidos políticos brasileiros.
Prometia ser consistente, com uma retórica ideológica, com compromissos sociais, que
teve uma atuação significativa, com impactos de distribuição de renda.

Tinha a vantagem de misturar esse acervo de consistência com o fato de ser atraente
de um ponto de vista até populista por conta da atração popular exercida pela figura
do Lula.
Mas o PT foi atingido porque repetiu práticas corruptas que ele mesmo
atacava.
É bom recordar que, quando o PT tinha um discurso radical e não estava com o carimbo
de corrupção na testa, o que se demandava é que o partido fosse realista.
A sociedade pedia ao PT que mitigasse o discurso radical e tratasse de compor com o
jogo da política. Então, o PT para administrar se compôs com o PMDB, como o PSDB
também fez.
O problema é que, quando cobramos realismo, fica difícil estabelecer limites. Vamos
comprar apoio de deputados para aprovar projetos? Onde é que para? E isso ocorreu
com todos os partidos.
Que tipo de reforma política o Brasil deveria buscar para resolver essa
situação?
Precisamos tentar ter um financiamento público de campanha combinado com o
privado, expurgando aspectos complicados desse último.
Ficou patente que o financiamento privado sem limites leva empresas a comprar por
atacado sucessivos governos, influenciando na aprovação de medidas provisórias.
Logo, precisamos do financiamento privado de maneira adequada, por exemplo, feito
pelos cidadãos individuais e autorizando limites fixados em termos absolutos.
Também é preciso aliar essas medidas ao fortalecimento da Justiça Eleitoral, para o
qual o voto em lista seria muito importante. Em vez de controlar o voto em cada
candidato, a Justiça teria que supervisionar o voto num partido.
O senhor é favorável ao voto em lista? Existe clima para isso hoje no Brasil?
O voto em lista é adotado em vários países e é muito importante para a consolidação
dos partidos.
É claro que isso pode ser criticado se cair nas oligarquias partidárias. Mas você pode
criar legislações que democratizem a atividade partidária como, por exemplo,
obrigando a realizar convenções para escolher os candidatos.
A grande dificuldade dessa alternativa é que ela está desacreditada, porque a imprensa
em peso e pessoas respeitáveis entendem de maneira equivocada a atividade política
e a atividade partidária em particular. No momento, a situação é muito complicada.
Reconheço que é difícil vender esse peixe.
Alguns especialistas já propuseram a criação de uma constituinte para a
reforma política. Qual é a sua opinião?
Não sei se dá para começar do zero nesse clima. A própria criação da constituinte já
envolveria um golpe de forças. Não temos respaldo legal para isso no momento.
O que a Constituição prevê se o governo Temer for caçado é eleição indireta no
Congresso. Vamos cancelar isso e convocar uma constituinte? Quem tem autoridade
para isso? O STF não tem competência para isso.

EXCLUSIVO: A lista de Fachin
12/04/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Ministro relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, coloca o alto escalão
político do País sob investigação

Edson Fachin. Foto: Nelson Jr/SCO/STF
O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF),
determinou a abertura de inquérito contra oito ministros do governo Temer, 24
senadores e 39 deputados federais, entre eles os presidentes das duas Casas –como
mostram as 83 decisões do magistrado do STF, obtidas com exclusividade pelo Estado.
O grupo faz parte do total de 108 alvos dos 83 inquéritos que a Procuradoria-Geral da
República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) com base nas
delações dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, todos com foro
privilegiado no STF. Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff não
aparecem nesse conjunto porque não possuem mais foro especial.
O Estado teve acesso a despachos do ministro Fachin, assinados eletronicamente no
dia 4 de abril.
Também serão investigados no Supremo um ministro do Tribunal de Contas da União,
três governadores e 23 outros políticos e autoridades que, apesar de não terem foro
no tribunal, estão relacionadas aos fatos narrados pelos colaboradores.
Os senadores Aécio Neves (MG), presidente do PSDB, e Romero Jucá (RR), presidente
do PMDB, são os políticos com o maior número de inquéritos a serem abertos: 5, cada.
O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), ex-presidente do Senado, vem em seguida,
com 4.
O governo do presidente Michel Temer é fortemente atingido. A PGR pediu
investigações contra os ministros Eliseu Padilha (PMDB), da Casa Civil, Moreira Franco
(PMDB), da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab (PSD), da
Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho (PMDB), da Integração Nacional, Aloysio Nunes
(PSDB), das Relações Exteriores, Blairo Maggi (PP), da Agricultura, Bruno Araújo
(PSDB), das Cidades, Roberto Freire (PPS), da Cultura, e Marcos Pereira (PRB), da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Padilha e Kassab responderão em duas
investigações, cada.
As investigações que tramitarão especificamente no Supremo com a autorização do
ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, foram baseadas nos depoimentos
de 40 dos 78 delatores.
Os relatos de Marcelo Odebrecht, ex-presidente e herdeiro do grupo, são utilizados em
7 inquéritos no Supremo. Entre os executivos e ex-executivos, o que mais forneceu
subsídios para os pedidos da PGR foi Benedicto Júnior, (ex-diretor de Infraestrutura)
que deu informações incluídas em 34 inquéritos.

Alexandrino Alencar (ex-diretor de Relações Institucionais) forneceu subsídios a 12
investigações, e Cláudio Melo Filho (ex-diretor de Relações Institucionais) e José de
Carvalho Filho (ex-diretor de Relações Institucionais), a 11.
Os crimes mais frequentes descritos pelos delatores são de corrupção passiva,
corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, e há também descrições a
formação de cartel e fraude a licitações.
Imunidade. O presidente da República, Michel Temer (PMDB), é citado nos pedidos
de abertura de dois inquéritos, mas a PGR não o inclui entre os investigados devido à
“imunidade temporária” que detém como presidente da República. O presidente não
pode ser investigado por crimes que não decorreram do exercício do mandato.
Lista. Os pedidos do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foram enviados
no dia 14 de março ao Supremo. Ao todo, o procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, encaminhou ao STF 320 pedidos – além dos 83 pedidos de abertura de
inquérito, foram 211 de declínios de competência para outras instâncias da Justiça,
nos casos que envolvem pessoas sem prerrogativa de foro, sete pedidos de
arquivamento e 19 de outras providências. Janot também pediu a retirada de sigilo de
parte dos conteúdos.
Entre a chegada ao Supremo e a remessa ao gabinete do ministro Edson Fachin,
transcorreu uma semana. O ministro já deu declarações de que as decisões serão
divulgadas ainda em abril. Ao encaminhar os pedidos ao STF, Janot sugeriu a Fachin
o levantamento dos sigilos dos depoimentos e inquéritos.
A LISTA DOS ALVOS
Senador da República Romero Jucá Filho (PMDB-RR)
Senador Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG)
Senador da República Renan Calheiros (PMDB-AL)
Ministro da Casa Civil Eliseu Lemos Padilha (PMDB-RS)
Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab (PSD)
Senador da República Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
Deputado Federal Paulinho da Força (SD-SP)
Deputado Federal Marco Maia (PT-RS)
Deputado Federal Carlos Zarattini (PT-SP)
Deputado Federal Rodrigo Maia (DEM-RM), presidente da Câmara
Deputado federal João Carlos Bacelar (PR-BA)
Deputado federal Milton Monti (PR-SP)
Governador do Estado de Alagoas Renan Filho (PMDB)
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco
(PMDB)
Ministro da Cultura Roberto Freire (PPS)
Ministro das Cidades Bruno Cavalcanti de Araújo (PSDB-PE)
Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Antônio Pereira (PRB)
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Borges Maggi (PP)
Ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB)
Senador da República Paulo Rocha (PT-PA)
Senador Humberto Sérgio Costa Lima (PT-PE)
Senador da República Edison Lobão (PMDB-PA)
Senador da República Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
Senador da República Jorge Viana (PT-AC)
Senadora da República Lidice da Mata (PSB-BA)
Senador da República José Agripino Maia (DEM-RN)
Senadora da República Marta Suplicy (PMDB-SP)
Senador da República Ciro Nogueira (PP-PI)
Senador da República Dalírio José Beber (PSDB-SC)

Senador da República Ivo Cassol
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
Senadora da República Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
Senadora da República Kátia Regina de Abreu (PMDB-TO)
Senador da República Fernando Afonso Collor de Mello (PTC-AL)
Senador da República José Serra (PSDB-SP)
Senador da República Eduardo Braga (PMDB-AM)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)
Senador da República Valdir Raupp
Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
Senador da República Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
Senador da República Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
Senador da República Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Deputado Federal José Carlos Aleluia (DEM-BA)
Deputado Federal Daniel Almeida (PCdoB-BA)
Deputado Federal Mário Negromonte Jr. (PP-BA)
Deputado Federal Nelson Pellegrino (PT-BA)
Deputado Federal Jutahy Júnior (PSDB-BA)
Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS)
Deputado Federal Felipe Maia (DEM-RN)
Deputado Federal Ônix Lorenzoni (DEM-RS)
Deputado Federal Jarbas de Andrade Vasconcelos (PMDB-PE)
Deputado Federal Vicente “Vicentinho” Paulo da Silva (PT-SP)
Deputado Federal Arthur Oliveira Maia (PPS-BA)
Deputada Federal Yeda Crusius (PSDB-RS)
Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa (PP-CE)
Deputado Federal José Reinaldo (PSB-MA), por fatos de quando era governador do
Maranhão
Deputado Federal João Paulo Papa (PSDB-SP)
Deputado Federal Vander Loubet (PT-MS)
Deputado Federal Rodrigo Garcia (DEM-SP)
Deputado Federal Cacá Leão (PP-BA)
Deputado Federal Celso Russomano (PRB-SP)
Deputado Federal Dimas Fabiano Toledo (PP-MG)
Deputado Federal Pedro Paulo (PMDB-RJ)
Deputado federal Lúcio Vieira Lima (PDMB-BA)
Deputado Federal Paes Landim (PTB-PI)
Deputado Federal Daniel Vilela (PMDB-GO)
Deputado Federal Alfredo Nascimento (PR-AM)
Deputado Federal Zeca Dirceu (PT-SP)
Deputado Federal Betinho Gomes (PSDB-PE)
Deputado Federal Zeca do PT (PT-MS)
Deputado Federal Vicente Cândido (PT-SP)
Deputado Federal Júlio Lopes (PP-RJ)
Deputado Federal Fábio Faria (PSD-RN)
Deputado Federal Heráclito Fortes (PSB-PI)
Deputado Federal Beto Mansur (PRB-SP)
Deputado Federal Antônio Brito (PSD-BA)
Deputado Federal Décio Lima (PT-SC)
Deputado Federal Arlindo Chinaglia (PT-SP)
Ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rêgo Filho
Governador do Estado do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PSD)
Governador do Estado do Acre Tião Viana (PT)
Prefeita Municipal de Mossoró/RN Rosalba Ciarlini (PP), ex-governadora do Estado
Valdemar da Costa Neto (PR)
Luís Alberto Maguito Vilela, ex-Senador da República e Prefeito Municipal de Aparecida
de Goiânia entre os anos de 2012 e 2014

Edvaldo Pereira de Brito, então candidato ao cargo de senador pela Bahia nas eleições
2010
Oswaldo Borges da Costa, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais/Codemig
Senador Antônio Anastasia (PSDB-MG)
Cândido Vaccarezza (ex-deputado federal PT)
Guido Mantega (ex-ministro)
César Maia (DEM), vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal
Paulo Bernardo da Silva, então ministro de Estado
Eduardo Paes (PMDB), ex-prefeito do Rio de Janeiro
José Dirceu
Deputada Estadual em Santa Catarina Ana Paula Lima (PT-SC)
Márcio Toledo, arrecadador das campanhas da senadora Suplicy
Napoleão Bernardes, Prefeito Municipal de Blumenau/SC
João Carlos Gonçalves Ribeiro, que então era secretário de Planejamento do Estado
de Rondônia
advogado Ulisses César Martins de Sousa, à época Procurador-Geral do Estado do
Maranhão
Rodrigo de Holanda Menezes Jucá, então candidato a vice-governador de Roraima,
filho de Romer Jucá
Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio
Eron Bezerra, marido da senadra Grazziotin
Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Kátia Abreu, em nome de quem teria
recebido os recursos – a38
Humberto Kasper
Marco Arildo Prates da Cunha
Vado da Famárcia, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho
José Feliciano
COM A PALAVRA, JOSÉ SERRA
NOTA
O senador José Serra reitera que não cometeu nenhuma irregularidade e que suas
campanhas
foram
conduzidas
pelo
partido,
na
forma
da
lei.
A abertura do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal servirá como oportunidade de
demonstrar essas afirmações e a lisura de sua conduta.
Assessoria de imprensa do senador José Serra
COM A PALAVRA, O SENADOR ROMERO JUCÁ
“Sempre estive e sempre estarei à disposição da Justiça para prestar qualquer
informação. Nas minhas campanhas eleitorais sempre atuei dentro da legislação e tive
todas as minhas contas aprovadas”
COM A PALAVRA, A SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
“A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) esclarece que as doações feitas para suas
campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça
Eleitoral”, segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da senadora.
COM A PALAVRA, O MINISTRO DO TCU VITAL DO RÊGO
Por meio de sua Assessoria de Imprensa, o ministro do TCU afirmou.
“O ministro TCU Vital do Rêgo e sua defesa não tiveram acesso ao conteúdo do pedido
de abertura de inquérito mencionado pela imprensa. O ministro está à disposição das
autoridades e confia que será comprovada a falta de relação entre ele e os fatos
investigados.”
COM A PALAVRA, O SENADOR LINDBERGH FARIAS
“Mais uma vez confiarei que as investigações irão esclarecer os fatos e, assim como
das outras vezes, estou convicto que o arquivamento será único desfecho possível

para esse processo, novamente justiça será feita”, segundo nota enviada pela
assessoria do senador.
COM A PALAVRA, O SENADOR ANTONIO ANASTASIA
“Em toda sua trajetória, Anastasia nunca tratou de qualquer assunto ilícito com
ninguém”.
COM A PALAVRA, AO DEPUTADO JUTAHY JR.
“Tenho absoluta convicção de que esse procedimento será arquivado porque
simplesmente não tenho nada a ver com a Lava Jato.”
COM A PALAVRA, A ASSESSORIA DO MINISTRO MARCOS PEREIRA
(INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS)
O ministro Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços) está à disposição
da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários, muito embora não tenha
sido notificado oficialmente nem tenha conhecimento de nada daquilo que é acusado.
Marcos Pereira agiu sempre dentro da lei enquanto presidente de partido, buscando
doações empresariais respeitando as regras eleitorais, e esclarecerá não ter qualquer
envolvimento com atitudes ilícitas.
COM A PALAVRA, O MINISTRO ELISEU PADILHA
Eliseu Padilha disse, por meio de assessores, que não vai comentar a citação de seu
nomes na Lista de Fachin.
COM A PALAVRA, O MINISTRO MOREIRA FRANCO
Moreira Filho disse, por meio de assessores, que não vai comentar a citação de seu
nomes na Lista de Fachin.
COM A PALAVRA, O SENADOR RENAN CALHEIROS
Em nota, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) disse que vai esperar o teor das
“supostas investigações” para se defender. “Um homem público sabe que pode ser
investigado. Mas isso não pode significar. Mas isso não pode significar uma condenação
prévia ou um atestado de que alguma irregularidade foi cometida”, disse, no
comunicado. “Acredito que esses inquéritos serão arquivados por falta de provas como
aconteceu com o primeiro deles.”
COM A PALAVRA, O SENADOR RICARDO FERRAÇO
O senador Ricardo Ferraço disse estar “perplexo” com a citação do seu nome na lista.
“Eu estou completamente perplexo. Não tenho e nunca tive qualquer relação com
esses executivos da Odebrecht”, afirmou. Ele disse que constituiu advogado para pedir
vista para saber se existe a citação e detalhes do inquérito. “A minha reação é de
surpresa e perplexidade.”
COM A PALAVRA, O SENADOR EDUARDO BRAGA
Por meio de sua assessoria, o senador Eduardo Braga (PMDB-AM), disse que está
“tranquilo” e irá aguardar as investigações.
COM A PALAVRA, O DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
‘O ministro Fachin autorizou a investigar todos os citados, sem distinção, e fez bem.
Todo o homem público tem de estar pronto para ser investigado. Todas as doações de
campanha que recebi foram legais e estão declaradas.”
COM A PALAVRA, DECIO LIMA
“Em relação a menção do meu nome nas investigações do Supremo Tribunal Federal,
recebo com tranquilidade, uma vez que confio que a verdade prevalecerá e a justiça
será feita. Declaro que sou o maior interessado no esclarecimento de toda esta
situação. É importante destacar que não sou réu e nem investigado em nenhum
processo da Lava Jato. A minha vida pública sempre foi pautada pela ética, lisura e

transparência e a minha história demonstra a preocupação com a legalidade de todos
os meus atos”
Decio Lima
COM A PALAVRA, ANA PAULA LIMA
NOTA OFICIALEm relação a citação do meu nome nas investigações do Supremo
Tribunal Federal declaro serenidade e estou à disposição das autoridades competentes
para prestar todos os esclarecimentos. Afirmo que não sou ré e nem investigada em
nenhum processo da Lava Jato.
Afirmo que as doações à minha campanha eleitoral foram declaradas e aprovadas
pelos órgãos competentes, e que minha conduta pública é regida pelos princípios da
ética, moral e legalidade.
Ana Paula Lima
Deputada Estadual (PT/SC)
COM A PALAVRA, ARLINDO CHINAGLIA JR
“Eu não sei do que se trata e vou procurar tomar ciência disso. Não faço a mínima
ideia do motivo de eu estar na lista, não imaginava. Alguém me citou, mas em que
circunstâncias eu não sei”
“Não sei avaliar o que agrava ou não a imagem de cada um dos partidos mencionados.
Nesse momento, eu não tenho como avaliar. Quero agora me informar do que está
acontecendo. Estou determinado a fazer isso”
“Pelo que eu entendi, a PGR enviou para o Supremo centenas de nomes. Não sei qual
é o procedimento de cada um, mas eu presumo que deva ter acesso a todo material”.
COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA DANIEL GERBER, DEFENSOR DO
MINISTRO ELISEU PADILHA
“A defesa do ministro ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB),
representada pelo criminalista Daniel Gerber, afirma que todo e qualquer conteúdo de
investigações será debatido exclusivamente dentro dos autos.”
COM A PALAVRA, A DEFESA DO SENADOR VALDIR RAUPP
“A defesa do senador Valdir Raupp (PMDB-RO), representada pelo criminalista Daniel
Gerber, informa que o senador contesta mais uma vez a falsidade das alegações que
fazem contra si, se colocando à disposição do poder judiciário para os esclarecimentos
cabíveis.”
COM A PALAVRA, O DEPUTADO MARCO MAIA
Em relação à abertura de inquérito determinada pelo ministro Edson Fachin, relator
da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do deputado Marco Maia
(PT-RS), representada pelo criminalista Daniel Gerber, informa que as ações criminais
cabíveis contra estes delatores serão adotadas, na medida em que imputam a terceiros
atos inexistentes como forma de obterem benefícios que não merecem junto ao Poder
Judiciário.
COM A PALAVRA, A ADVOGADA VERÔNICA STERMAN
Paulo Bernardo nega ter feito esse pedido e informa que não teve qualquer conversa
com executivos da Odebrecht para tratar da inclusão da obra no PAC. Ela foi incluída
de maneira absolutamente lícita e atendendo a reivindicação da bancada federal do
RS, sem qualquer participação da empresa Odebrecht. Verônica Sterman, advogada.
COM A PALAVRA, HUMBERTO COSTA
O senador, que espera a conclusão de inquérito aberto há mais de dois anos pelo STF,
e para o qual a Polícia Federal já se manifestou em favor do arquivamento, aguarda
ter acesso aos novos documentos para reunir as informações necessárias à sua defesa.

O senador, que já abriu mão de todos os seus sigilos, se coloca, como sempre fez, à
disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários”, diz a nota
enviada pela assessoria.
COM A PALAVRA, O SENADOR JORGE VIANA
NOTA À IMPRENSA
A crise política vai se aprofundar, a partir de agora, com risco de paralisia institucional,
porque todo o sistema político brasileiro está em xeque.
Todas as legendas e expoentes partidários estão citados na lista do ministro Luís Edson
Fachin, do STF, o que nos obriga, nesse momento, a nos explicarmos.
Do PMDB ao PSDB, passando pelo meu partido, o PT, mas também o DEM, PSD, PSB,
PRB e PP, todos os representados no Congresso estão envolvidos nesta crise. Muitos
são acusados de corrupção, outros têm de se explicar sobre suas campanhas.
Sobre o envolvimento do meu nome e do governador Tião Viana, não há nenhuma
denúncia de corrupção contra nós, mas questionamentos sobre a arrecadação da
campanha em 2010.
Vamos provar na Justiça o que dissemos antes: nossas campanhas foram dentro da
lei e feitas com dinheiro limpo.
Nada devemos e nada tememos. Confiamos na Justiça.
Senador Jorge Viana (PT-AC)
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Senador

Aécio Neves
(PSDB - MG)
Acusação
Alvo de 5 inquéritos, um deles sobre recebimento R$ 7,3 milhões “a pretexto de
doação” para campanha de Anastasia
Outro lado
Diz que “considera importante o fim do sigilo sobre o conteúdo das delações e
considera que assim será possível demonstrar a correção de sua conduta”
Deputado federal

Alfredo Nascimento
(PR - AM)
Acusação
Solicitou ajuda de R$ 200 mil de várias empresas quando era ministro dos
Transportes; repasse ocorreu em 2006
Outro lado
“Não tenho e não tive qualquer relação com executivos, empresas e estatais
envolvidos”
Ministro

Aloysio Nunes Ferreira
(PSDB - SP)
Ministro das Relações Exteriores
Acusação
Recebeu R$ 500 mil em caixa dois na campanha para o Senado em 2010
Outro lado
Diz que “as afirmações são mentirosas”. Só vai se manifestar depois que tiver acesso
ao conteúdo do pedido de inquérito
Outros

Ana Paula Lima
(PT - SC)
Deputada estadual
Acusação
Recebeu, a pedido do marido, Décio de Nery Lima, R$ 500 mil em doação não
declarada na campanha para a Prefeitura de Blumenau
Outro lado
“Não sou ré e nem investigada em nenhum processo da Lava Jato. Doações à minha
campanha foram declaradas e aprovadas”
Senador

Antônio Anastasia
(PSDB - MG)
Acusação
Recebeu R$ 7,3 milhões, em 2009 e 2010, a pretexto de doação eleitoral para
campanha ao governo de MG
Outro lado
Diz que “nunca tratou de qualquer assunto ilícito com ninguém”
Deputado federal

Antônio Brito
(PSD - BA)
Acusação
Recebeu R$ 100 mil na campanha para a Câmara em 2010
Outro lado
“Doações eleitorais da campanha de 2010 foram declaradas e aprovadas nas
prestações de contas”
Deputado federal

Arlindo Chinaglia
(PT - SP)
Acusação
Integrou grupo que atuaria em favor da Odebrecht na construção da usina de Santo
Antônio em que receberia R$ 10 milhões
Outro lado
Diz não saber “onde e de que maneira foi citado”
Deputado federal

Arthur Maia
(PPS - BA)
Acusação
Recebeu R$ 200 mil na campanha para a Câmara em 2010
Deputado federal

Betinho Gomes
(PSDB - PE)
Outro lado
Diz não ter cometido irregularidades e reafirma apoio à Lava Jato
Deputado federal

Beto Mansur
(PRB - SP)
Acusação
Recebeu R$ 550 mil em campanha eleitoral
Outro lado
“Doações foram efetuadas dentro da legislação vigente à época”

Ministro

Blairo Maggi
(PP - MT)
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Acusação
Recebeu R$ 12 milhões na campanha para o governo de MT em 2006
Outro lado
“Não recebi doações da Odebrecht, não tenho ou tive qualquer relação com a empresa
ou seus dirigentes”
Ministro

Bruno Araújo
(PSDB - PE)
Ministro das Cidades
Acusação
Recebeu doação de R$ 600 mil não declarados em 2010 e 2012
Outro lado
“Solicitei doações para diversas empresas, inclusive a Odebrecht. Mantive uma relação
institucional com todas essas empresas”
Deputado federal

Cacá Leão
(PP - BA)
Outro lado
“Todas as doações foram recebidas de forma oficial. Jamais tive qualquer tipo de
pedido [por parte da Odebrecht]”
Outros

Cândido Vaccarezza
(PTdoB - SP)
Ex-deputado federal
Acusação
Solicitou vantagem em contrapartida pela atuação em prol da aprovação, pela Previ,
de aquisição de torre comercial no Parque da Cidade
Outro lado
“Todas as doações da Odebrecht para as minhas campanhas foram legais e declaradas
à Justiça Eleitoral”
Deputado federal

Carlos Zarattini
(PT - SP)
Acusação
Recebeu R$ 50 mil em recursos não contabilizados na campanha de 2010; solicitou
vantagem em contrapartida por atuação em prol da aprovação, pela Previ, de aquisição
de torre comercial no Parque da Cidade
Outro lado
“Não tive acesso ao conteúdo das supostas delações. Todas as minhas doações foram
legais e declaradas”
Senador

Cássio Cunha Lima
(PSDB - PB)
Acusação
Recebeu R$ 800 mil na campanha ao governo da Paraíba em 2014
Outro lado
“A Odebrecht nunca prestou serviços para os governos que comandei; no caso do
Refis, eu nem sequer era senador”
Deputado federal

Celso Russomano
(PRB - SP)
Acusação
Recebeu R$ 50 mil de caixa dois na campanha para a Câmara em 2010 [ele concorreu
ao governo de SP]
Outro lado
“Doações que recebi foram oficiais. Nunca dei nada em troca, ofereci absolutamente
nada e recebi absolutamente nada”
Outros

César Maia
(DEM - RJ)
Vereador do Rio de Janeiro, ex-prefeito do Rio e ex-deputado federal
Acusação
Recebeu R$ 600 mil na campanha em 2010; dinheiro foi solicitado pelo filho, Rodrigo
Maia

o
“Nunca recebi um tostão da Odebrecht. Ela doava ao partido e o partido entregava aos
candidatos”
Senador

Ciro Nogueira
(PP - PI)
Acusação
Recebeu R$ 1,3 milhão em caixa dois nas campanhas de 2010 e 2014
Senador

Dalírio Beber
(PSDB - SC)
Acusação
Recebeu R$ 500 mil para a campanha de Napoleão Bernardes à Prefeitura de
Blumenau
Outro lado
“Rechaço com veemência toda e qualquer denúncia de prática de ilícitos. Estou
indignado, mas absolutamente tranquilo”
Deputado federal

Daniel Almeida
(PCdoB - BA)
Acusação
Recebeu R$ 400 mil para facilitação de obras
Outro lado
“Não tenho nada a temer. Se algum inquérito for aberto, tenho convicção que o destino
será o arquivamento”
Deputado federal

Daniel Vilela
(PMDB - GO)
Acusação
Recebeu com o pai, Maguito Vilela, R$ 1,5 milhão entre 2012 e 2014
Outro lado
Campanha foi feita “inteiramente com recursos contabilizados, conforme determina o
TSE, e aprovada”
Deputado federal

Décio Lima
(PT - SC)
Acusação
Solicitou doação ilegal de R$ 500 mil para a campanha de Ana Paula Lima à Prefeitura
de Blumenau, em 2012
Outro lado
“Não sou réu e nem investigado em nenhum processo da Lava Jato. Minha vida pública
sempre foi pautada pela ética“
Deputado federal

Dimas Toledo
(PP - MG)
Acusação
Recebeu vantagens indevidas para campanhas
Outro lado
Diz que “jamais manteve contato com executivos da Odebrecht, não tendo sido
destinatário de recursos doados ou disponibilizados pela empresa”
Senador

Edison Lobão
(PMDB - MA)
Acusação
Recebeu R$ 5,5 milhões de propina ligadas às obras e concessões das usinas do
Projeto Madeira
Outro lado
Defesa diz que “é bom que as informações venham a público, para que eles [clientes]
possam se defender”
Senador

Eduardo Braga
(PMDB - AM)
Acusação
Recebeu R$ 1 milhão referente à construção da ponte Rio Negro
Outro lado
Diz que está tranquilo e aguarda o resultado das investigações

Outros

Eduardo Paes
(PMDB - RJ)
Ex-prefeito do Rio de Janeiro
Acusação
Recebeu R$ 16 milhões em 2012 para facilitar contratos da Olimpíada
Outro lado
Nega que tenha aceitado propina para facilitar ou beneficiar os interesses da empresa
Odebrecht e ressalta que nunca teve contas no exterior
Outros

Edvaldo Brito
(PSD - BA)
Vereador de Salvador
Acusação
Recebeu R$ 200 mil na campanha para o Senado em 2010
Outro lado
“Doações eleitorais recebidas na campanha de 2010 foram declaradas e aprovadas
nas prestações de contas”
Ministro

Eliseu Padilha
(PMDB - RS)
Ministro-Chefe da Casa Civil
Acusação
Recebeu, por indicação de Moreira Franco, R$ 4 milhões; recebeu propina de 1% do
valor do contrato de R$ 324 milhões para construção de linha na Trensurb (RS)
Outro lado
Só se pronunciará “nos autos do processo”
Outros

Eron Bezerra
(PCdoB - AM)
Ex-deputado estadual no AM e marido da senadora Vanessa Grazziotin
Acusação
Envolvido em solicitação de repasses em caixa dois para a campanha de Vanessa
Grazziotin em 2012

Outro lado
Procurado, não se pronunciou até a conclusão desta edição
Senador

Eunício Oliveira
(PMDB - CE)
Acusação
Recebeu R$ 2 milhões para aprovar a MP do Refis
Outro lado
“A Justiça brasileira tem maturidade e firmeza para apurar e distinguir mentiras e
versões alternativas da verdade”
Deputado federal

Fábio Faria
(PSD - RN)
Acusação
Recebeu R$ 100 mil na campanha de 2010
Senador

Fernando Bezerra Coelho
(PSB - PE)
Acusação
Recebeu R$ 200 mil não contabilizados na campanha de 2010
Outro lado
Diz que não teve acesso à investigação e que não há qualquer condenação em desfavor
do parlamentar
Senador

Fernando Collor
(PTC - AL)
Acusação
Recebeu R$ 800 mil de caixa dois na campanha para o Senado em 2010
Outro lado
Não quis se pronunciar
Ministro

Gilberto Kassab
(PSD - SP)
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Acusação
Recebeu R$ 20 milhões, como “vantagem indevida”, entre 2008 e 2014
Outro lado
Diz que “é necessário ter cautela com depoimentos de colaboradores, que não são
provas. Reafirma que os atos praticados em suas campanhas foram realizados
conforme a legislação”
Outros

Guido Mantega
(PT - SP)
Ex-ministro da Fazenda (2006-2015)
Acusação
Solicitou vantagem em contrapartida pela atuação em prol da aprovação, pela Previ,
de aquisição de torre comercial no Parque da Cidade
Ministro

Helder Barbalho
(PMDB - PA)
Ministro da Integração Nacional
Acusação
Recebeu R$ 1,5 milhão em campanha para o governo do Pará
Outro lado
Nega que tenha cometido ilegalidades
Deputado federal

Heráclito Fortes
(PSB - PI)
Acusação
Recebeu R$ 200 mil na campanha para o Senado em 2010
Outro lado
Diz que se manifestará quando tiver conhecimento do teor do pedido de investigação
Senador

Humberto Costa
(PT - PE)
Acusação
Envolvimento em esquema de corrupção referente ao programa PAC SMS
Outro lado
Diz que “aguarda o levantamento do sigilo dos novos documentos para ter acesso às
informações necessárias à defesa”
Outros

Humberto Kasper
Ex-presidente da Trensurb/RS
Acusação
Integrou esquema de recebimento de propina para favorecimento de construção de
linha da Trensurb (RS)
Senador

Ivo Cassol
(PP - RO)
Acusação
Recebeu R$ 2 milhões para favorecimento em obras da usina de Santo Antônio
Outro lado
“Vejo isso como retaliação por ter sido contra a isenção de impostos dada aos
consórcios que construíram as usinas de Jirau e Santo Antônio”
Deputado federal

João Carlos Bacelar
(PR - BA)
Acusação
Recebeu R$ 250 mil nas campanhas de 2006, 2010 e 2014
Outros

João Carlos Gonçalves Ribeiro
Ex-secretário de Planejamento do Estado de Rondônia
Acusação
Recebeu R$ 1 milhão para favorecimento em obras da usina de Santo Antônio
Deputado federal

João Paulo Papa
(PSDB - SP)
Acusação
Recebeu dois repasses de R$ 300 mil cada um, em 2012 e 2014
Senador

Jorge Viana
(PT - AC)
Acusação
Solicitou doações não declaradas para a campanha de Tião Viana ao governo do AC
em 2010
Outro lado
“Nossas campanhas foram dentro da lei e feitas com dinheiro limpo. Nada devemos e
nada tememos”
Deputado federal

José Carlos Aleluia
(DEM - BA)
Acusação
Recebeu R$ 300 mil em caixa dois em 2010 e R$ 280 mil em doação oficial, com
contrapartidas, em 2014
Outro lado
“Todas as doações de campanha que recebi foram legais e estão declaradas”
Outros

José Dirceu
(PT - SP)
Ex-ministro-chefe da Casa Civil (2003-2005)

Seu advogado, Roberto Podval, afirmou que só vai se manifestar após conhecer o teor
da acusação
Outros
José Feliciano
(PMN - PE)
Vereador de Cabo de Santo Agostinho (PE)
Deputado federal

José Reinaldo
(PSB - MA)
Outro lado
Não vai se pronunciar
Senador

José Serra
(PSDB - SP)
Acusação
Recebeu pagamentos irregulares nas campanhas de 2004 (R$ 2 mi), 2006 (R$ 4 mi),
2008 (R$ 3 mi) e 2010 (R$ 23 mi)
Outro lado
Diz que não cometeu irregularidades e que suas campanhas “foram conduzidas pelo
partido, na forma da lei”
Deputado federal

Júlio Lopes
(PP - RJ)
Acusação
Solicitou vantagens indevidas à Queiroz Galvão e outras empreiteiras quando
secretário de Transportes e Obras do RJ
Outro lado
“Todas as contas eleitorais foram aprovadas pela Justiça”

Deputado federal

Jutahy Júnior
(PSDB - BA)
Acusação
Recebeu R$ 850 mil não contabilizados nas campanhas de 2010 e 2014
Outro lado
Diz que tem “absoluta convicção" que o procedimento será arquivado
Senador

Kátia Regina de Abreu
(PMDB - TO)
Acusação
Recebeu R$ 500 mil em caixa dois na campanha para o Senado em 2014
Outro lado
“Nunca participei de corrupção e nunca aceitei participar de qualquer movimento de
grupos fora da lei”
Senador

Lidice da Mata
(PSB - BA)
Acusação
Recebeu R$ 200 mil não contabilizados na campanha para o Senado em 2010
Outro lado
“Quando [Rodrigo] Janot pediu as investigações, já sabíamos que este seria o passo
seguinte. Tudo tem que ser investigado”
Senador

Lindbergh Farias
(PT - RJ)
Acusação
Recebeu R$ 4,5 milhões não declarados nas campanhas de 2008 e 2010

Outro lado
“Confiarei que as investigações irão esclarecer os fatos, e estou convicto que o
arquivamento será único desfecho possível”
Deputado federal

Lúcio Vieira Lima
(PMDB - BA)
Acusação
Recebeu R$ 1 milhão para aprovar a MP do Refis
Outros

Maguito Vilela
(PMDB - GO)
Ex-prefeito de Aparecida de Goiânia (GO) e ex-governador de Goiás
Acusação
Recebeu com o filho, Daniel Vilela, R$ 1,5 milhão entre 2012 e 2014
Outro lado
Diz que “as campanhas de Maguito Vilela e de Daniel Vilela foram feitas inteiramente
com recursos contabilizados conforme determina o TSE e aprovadas pela Corte”
Outros
Marco Arildo Prates da Cunha
Ex-presidente da Trensurb/RS
Acusação
Recebeu propina para favorecer obra de linha da Trensurb (RS)
Deputado federal

Marco Maia
(PT - RS)
Acusação
Recebeu R$ 1,3 milhão de caixa dois na campanha de 2014
Outro lado
“Ações criminais contra os delatores serão adotadas [porque] imputam a terceiros atos
inexistentes”

Ministro

Marcos Pereira
(PRB - RJ)
Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Acusação
Recebeu R$ 7 milhões para seu partido em 2014
Outro lado
Diz que “não tem conhecimento de nada daquilo que é acusado” e que “agiu sempre
dentro da lei”
Deputado federal

Maria do Rosário
(PT - RS)
Acusação
Recebeu auxílio financeiro de R$ 150 mil na campanha de 2010
Outro lado
Diz-se indignada. “Meu nome e minha vida não estão à disposição para serem
enxovalhados por ninguém em nenhum lugar”
Deputado federal

Mário Negromonte Jr.
(PP - BA)
Acusação
Recebeu repasse de R$ 200 mil na campanha de 2014, parte em caixa dois
Deputado federal

Milton Monti
(PR - SP)
Acusação
Recebeu vantagens para assegurar à Odebrecht a execução da obra da Ferrovia NorteSul, em 2008 e 2009

Outros

Moisés Pinto Gomes
Marido da senadora Kátia Abreu
Acusação
Foi intermediário de esquema para receber R$ 500 mil em caixa dois na campanha de
Kátia Abreu para o Senado, em 2014
Ministro

Moreira Franco
(PMDB - RJ)
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
Acusação
Solicitou o repasse de R$ 4 milhões na campanha de 2014
Outro lado
Diz que “só falará nos autos do processo”
Prefeito

Napoleão Bernardes
(PSDB - SC)
Prefeito de Blumenau (SC)
Acusação
Receber R$ 500 mil da Odebrecht para a candidatura à Prefeitura de Blumenau (SC),
por meio de Dalírio Beber
Outro lado
Diz estar “perplexo” com a menção e ter "certeza de que os fatos serão esclarecidos,
mostrando sua isenção
Deputado federal

Nelson Pellegrino
(PT - BA)
Outro lado
“Estou tranquilo. Após o conhecimento dos termos, me manifestarei”

Senador

Omar Aziz
(PSD - AM)
Acusação
Envolvimento em pagamento irregular referente à construção da ponte Rio Negro
Outro lado
“A empresa não teve contratos ou pagamentos recebidos no meu governo e não recebi
nenhum centavo deles em campanha”
Deputado federal

Ônyx Lorenzoni
(DEM - RS)
Acusação
Recebeu R$ 175 mil da Odebrecht por seus “desempenho e conduta”
Outro lado
“Estou indignado e surpreso. Nunca estive na sede da Odebrecht; se alguém descobrir
[isso], renuncio ao mandato”
Outros

Oswaldo Borges da Costa
Ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Acusação
Citado em caso de repasses a Aécio, de quem foi tesoureiro infornal, e Anastasia
Outro lado
Em nota, a defesa nega atos ilícitos e diz que “estão tentando criminalizar a política e
esse é um momento grave”.
Deputado federal

Paulinho da Força
(SD - SP)
Acusação
Recebeu R$ 1 milhão de propina na campanha para a Câmara em 2014; recebeu R$
200 mil em espécie para campanha de 2010
Outro lado
“Se teve dinheiro, foi dentro da lei. O que posso fazer? Nosso partido nem multa tem”
Outros

Paulo Bernardo
(PT - PR)
Ex-ministro do Planejamento (2005-2011)
Acusação
Solicitou pagamento de propina de 1% do valor do contrato de R$ 324 milhões para
construção de linha na Trensurb (RS)
Outro lado
Nega ter feito o pedido e informa que não teve qualquer conversa com executivos da
Odebrecht
Deputado federal

Paulo Henrique Lustosa
(PP - CE)
Acusação
Recebeu R$ 100 mil na campanha de 2010
Senador

Paulo Rocha
(PT - PA)
Acusação
Solicitou R$ 1,5 milhão para a campanha de Helder Barbalho ao governo do Pará
Outro lado
“Os nomes surgem porque trata-se de dinheiro de campanha que passou do partido
para o candidato. Por isso, aparece todo mundo. Como o dinheiro veio da Odebrecht,
há essa menção”
Outros

Paulo Vasconcelos
Marqueteiro de Aécio Neves
Acusação
Citado em caso de repasses a Aécio e a Anastasia, “sob pretexto de doação eleitoral”
Deputado federal

Pedro Paulo
(PMDB - RJ)
Acusação
Recebeu R$ 3 milhões na campanha para a Câmara em 2010, pedidos por Eduardo
Paes

Senador

Renan Calheiros
(PMDB - AL)
Acusação
Alvo de 4 inquéritos, incluindo pelo recebimento de R$ 500 mil em espécie e por
repasses para defender interesses da Odebrecht no Congresso
Outro lado
“A abertura dos inquéritos permitirá que eu conheça o teor das supostas acusações
para, enfim, exercer meu direito de defesa”
Governador

Renan Filho
(PMDB - AL)
Governador de Alagoas
Acusação
Recebeu ao menos R$ 800 mil em campanha para o governo de AL
Outro lado
“Todas as doações ocorreram dentro da lei e foram devidamente declaradas e
aprovadas”
Senador

Ricardo Ferraço
(PSDB - ES)
Acusação
Recebeu R$ 400 mil não contabilizados na campanha para o Senado em 2010
Outro lado
“Toda minha campanha foi declarada e, como poderão constatar na prestação de
contas no TSE, esta empresa não foi doadora”
Governador

Robinson Faria
(PSD - RN)
Governador do Rio Grande do Norte
Acusação
Recebeu R$ 350 mil, junto com Rosalba Ciarlini, na campanha de 2010
Outro lado
Não comentou

Deputado federal

Rodrigo Garcia
(DEM - SP)
Secretário de Habitação do Estado de SP
Acusação
Recebeu recursos não contabilizados na campanha para a Câmara em 2010
Outro lado
“Jamais recebi doação não contabilizada em minhas campanhas eleitorais”
Outros

Rodrigo Jucá
Filho do senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Deputado federal

Rodrigo Maia
(DEM - RJ)
Presidente da Câmara
Acusação
Recebeu R$ 350 mil em campanha, em 2008, sem ser candidato e outros R$ 100 mil
para garantir aprovação da MP do Refis; em 2010, solicitou R$ 600 mil para a
campanha do pai, César Maia
Outro lado
“O processo vai comprovar que são falsas as citações dos delatores, e os inquéritos
serão arquivados”
Senador

Romero Jucá
(PMDB - RR)
Acusação
Alvo de 5 inquéritos, um deles sobre recebimento de R$ 10 milhões para favorecer a
Odebrecht na construção da usina de Santo Antônio
Outro lado
“Nas minhas campanhas eleitorais sempre atuei dentro da legislação e tive todas as
minhas contas aprovadas”
Prefeito

Rosalba Ciarlini
(PP - RN)
Prefeita de Mossoró (RN) e ex-governadora do Rio Grande do Norte
Acusação
Recebeu R$ 350 mil, junto com Robinson Faria, na campanha de 2010
Outro lado
Diz que nunca recebeu doação de campanha, benefício ou favor da Odebrecht, nem
contratou obra ou serviço com a empresa quando governadora
Governador

Tião Viana
(PT - AC)
Governador do Acre
Acusação
Recebeu R$ 2 milhões na campanha para o governo do AC em 2010, sendo R$ 500
mil “de modo oficial”
Outro lado
“Nunca me reuni com Marcelo Odebrecht, com nenhum executivo da sua empresa nem
de qualquer outra envolvida na Lava Jato”
Outros
Ulisses César Martins de Sousa
Ex-procurador-geral do Maranhão (2006)
Outros

Vado da Farmácia
(PTB - PE)
Ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho (PE)
Outro lado
Nega que tenha recebido recursos de forma ilícita para em 2012
Outros

Valdemar da Costa Neto
(PR - SP)
Ex-deputado federal (PR-SP)
Acusação
Recebeu vantagens para assegurar à Odebrecht a execução da obra da Ferrovia NorteSul, em 2008 e 2009
Outro lado
Segundo a assessoria do PR, Valdemar da Costa Neto e integrantes da legenda não
comentam conteúdos que serão objeto de apreciação pelo Poder Judiciário

Senador

Valdir Raupp
(PMDB - RO)
Acusação
Suspeito de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa
Outro lado
Diz que a citação é “baseada em declarações de delatores que, no desespero, falam e
ninguém pode impedir”
Deputado federal

Vander Loubet
(PT - MS)
Acusação
Recebeu R$ 50 mil em caixa dois na campanha de 2010
Outro lado
“Todas as contribuições recebidas em campanha eleitoral foram devidamente
oficializadas”
Senador

Vanessa Grazziotin
(PCdoB - AM)
Acusação
Recebeu caixa dois na campanha de 2012 (despacho não informou o valor)
Outro lado
Diz que todas as doações feitas para campanhas foram oficiais, declaradas e aprovadas
pela Justiça
Deputado federal

Vicente Cândido
(PT - SP)
Deputado federal

Vicentinho
(PT - SP)
Acusação
Recebeu R$ 45 mil em espécie para a sua campanha à Camara dos Deputados em
2010

Outro lado
“Não sou, não fui e jamais serei corrupto. Meus projetos são todos contra interesses
de empreiteiras”
Ministro do TCU

Vital do Rêgo Filho (PB)
Ministro do TCU
Outro lado
Diz que “confia que será comprovada a falta de relação entre ele e os fatos
investigados”
Deputado federal

Yeda Crusius
(PSDB - RS)
Acusação
Recebeu R$ 1,75 milhão entre doações oficiais e repasses nas campanhas de 2006 e
2010
Deputado federal

Zeca Dirceu
(PT - PR)
Outro lado
“Não há e nunca houve tratativa junto às diretorias da Petrobras e/ou às empresas
investigadas na Lava Jato”
Deputado federal

Zeca do PT
(PT - MS)
Outro lado
“Tenho minha consciência tranquila e nunca tive relação com a Odebrecht”
Delatores relatam pagamentos a Beto Richa, governador do Paraná
12/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin enviou ao Superior
Tribunal de Justiça pedido de investigação referente ao governador do Paraná, Beto
Richa (PSDB).
Delatores da Odebrecht relatam pagamento de "vantagens indevidas" a Richa, "a
pretexto de campanhas eleitorais".
Por ser governador, o tucano tem prerrogativa de foro no STJ, não no STF.

As citações e os documentos referentes ao caso foram remetidos pelo ministro Edson
Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, conforme despacho do último dia 4.
Os documentos foram tornados públicos pelo Supremo na noite desta terça-feira (11).
Artigo: Lista fechada é suicídio político
12/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pedro Ladeira/Folhapress

Plenário da câmara dos deputados vazio
A busca racional de uma organização social ideal na qual se concretizaria a perfeita
justiça remonta a um diálogo de Platão, do século 3º a. C., quando o substantivo
"República" significava apenas o Estado. Dois mil e quinhentos anos rolaram desde
que ele propôs uma sociedade dirigida por filósofos ascetas.
Até o século 18, as sociedades foram administradas por monarquias absolutistas,
sustentadas pelo poder divino. Submetiam os seus servos a toda a sorte de abusos,
ameaçando a sua propriedade e subtraindo-lhes a liberdade e a justiça.
Com uma enorme simplificação histórica, talvez seja possível dizer que o início da
grande mudança foi uma disputa entre o rei Charles e o Parlamento, na Inglaterra. Foi
destronado (e depois decapitado) pela revolução comandada por Cromwell.
Instalou-se uma República que durou de 1649 a 1660 e propunha uma nova forma de
governo (não monárquico), na qual se realizaria, numa convivência pacífica, pelo
autogoverno coletivo: a justiça, a liberdade individual e a relativa igualdade. A
revolução degenerou num despotismo militar e produziu um grande empobrecimento
da Inglaterra.
Terminou com a ascensão, em 1661, de Charles 2º (herdeiro de Charles 1º) como rei
e o restabelecimento de um sistema monárquico acomodado a uma espécie de
República onde aqueles ideais foram sendo conquistados por meio de um
parlamentarismo (Legislativo e Executivo num mesmo corpo) com o absoluto controle
da lei por um Judiciário independente. O sistema funciona há três séculos e meio sem
crises políticas.
A separação da administração em três Poderes harmônicos e independentes
(Legislativo, Executivo e Judiciário) é inspirada em Montesquieu (1748).
Foi inscrita na Constituição dos EUA (1797), com pesos e contrapesos ("check and
balances") que evitam qualquer abuso de poder e funcionaram bem nos últimos 200
anos, sem graves crises políticas.
No Brasil a copiamos em 1889, mas sem copiar a sua essência, o sistema eleitoral.
Isso nos levou a 130 anos de crises políticas recorrentes.
Já passou a hora de fazer o que pode ser feito. Por que apelar para a "lista fechada"?
Ela não é uma passagem, é um suicídio político!

Provavelmente é também inconstitucional porque, salvo melhor juízo, a Constituição
garante que eu possa escolher, nominalmente, meu representante.
Se acabarmos com as coligações partidárias e criarmos uma regra de barragem para
a eleição para as Câmaras (federal, estadual e municipal), daremos um grande passo
na direção correta.
(Antônio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Nota técnica que embasou reajuste extra na tarifa de água teria sido feita
pela Sanepar
12/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Documento apresentado com a logo da Agência Reguladora do Paraná
(Agepar) teria sido redigido no computador de um funcionário lotado na
estatal de água e esgoto

Autor do documento apresentado pela agência reguladora estaria lotado na Sanepar,
segundo o deputado Tadeu Veneri (PT) Reprodução
Uma denúncia protocolada no Ministério Público do Paraná (MP-PR) pelo deputado
estadual Tadeu Veneri (PT), na segunda-feira (10), levanta suspeitas sobre o processo
que autorizou um reajuste extra de 25,63% nas tarifas de água da Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar). A revisão foi embasada por uma nota técnica
emitida pela Agência Reguladora do Paraná (Agepar). O parlamentar, no entanto,
afirma que o documento teria sido elaborado pela própria estatal.
O reajuste tarifário extra foi anunciado pela Sanepar no dia 8 de março. A reposição
– que foi autorizada pela agência com parcelamento em oito anos – foi referenciada
pela nota técnica preliminar RTP - 01/2017, emitida pela Agepar, que desde dezembro
do ano passado tem competência para regular e fiscalizar os serviços de saneamento.
Segundo Veneri, no entanto, há evidências de que o documento tenha sido redigido
pela própria Sanepar. Nas “propriedades do documento” do arquivo digital da nota
técnica, consta como autor Joel de Jesus Macedo, que segundo o parlamentar ocupa
o cargo de assistente de diretoria na Unidade de Serviço de Regulação, na diretoria da
presidência da Sanepar.
“Todo esse ‘estudo’ que embasou [a revisão da tarifa] foi feito pela própria Sanepar.
Na prática, órgão regulado analisou e avaliou o próprio pedido de revisão tarifária.
Tem coisas absurdas acontecendo e que passam de todos os limites”, disse Veneri à
Gazeta do Povo.
Posteriormente, de acordo com a denúncia, a Agepar republicou a mesma nota técnica
– com o mesmo texto, sem qualquer alteração –, mas, desta vez, nas “propriedades”
consta como autor o assessor técnico da agência, Carlos Henrique Piacentini. Na
avaliação de Veneri, todo o processo de revisão tarifária ocorreu de forma irregular e
de forma lesiva ao princípio da moralidade administrativa.

Relação com ações
No dia anterior ao anúncio do parcelamento em oito anos do reajuste tarifário da
Sanepar - em 7 de março -, mais de 12 milhões de ações da companhia foram
negociadas BMF&Bovespa: volume duas vezes e meia maior do que a média de
fevereiro, de 4,4 milhões de papéis comercializados por dia.
Após a divulgação do parcelamento em prazo superior ao pretendido pelo mercado, o
preço das ações da Sanepar despencou. Os ativos, que chegaram a valer R$ 14,95 em
fevereiro, caíram a R$ 11,15 após o anúncio. A estimativa é de que o evento causou
uma queda de R$ 1,1 bilhão no valor de mercado da companhia.
Veneri e deputados que compõem a oposição do governador Beto Richa (PSDB)
apontam que o volume de negociações na véspera do anúncio indica que informações
privilegiadas sobre a Sanepar poderiam estar favorecendo especuladores. Segundo o
deputado petista, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – órgão vinculado ao
Ministério da Fazenda, que regulamenta o mercado financeiro – acatou uma denúncia
apresentada e passou a investigar se houve irregularidades na compra e venda de
ações da Sanepar.
Outro lado
Por meio de sua assessoria de imprensa, a Agepar informou que desconhece o teor da
denúncia e que não se manifestará até que receba notificação ou que tome ciência
formal das acusações. Procurada pela reportagem, a Sanepar disse que não vai se
manifestar sobre a acusação feita pelo deputado.
Fipe eleva previsão para IPC de abril, de 0,42% para 0,57% em SP
12/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O encarecimento de alimentos, medicamentos e nas tarifas de integração do
transporte urbano deve elevar a taxa de inflação na capital paulista. Em razão dessas
pressões esperadas ao longo deste mês, o coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), André
Chagas, revisou a projeção para a alta do IPC de abril de 0,42% para 0,57%. “O
principal motivo da revisão na projeção deve-se ao aumento nas tarifas de integração
em São Paulo”, diz.
Ele ressaltou, no entanto, que os conjuntos de preços de Alimentação e de Saúde
ajudam a explicar a alteração na estimativa para o IPC deste mês que, se confirmada,
ficará maior que a alta de 0,46% apurada em abril de 2016, mas inferior à de 0,14%
registrada em março de 2017. Por enquanto, a expectativa para o IPC fechado deste
ano prossegue em 4,26%.
“Alimentação seguirá pressionado pelos in natura, enquanto o grupo Transportes será
puxado pela liberação do reajuste nas tarifas de integração de ônibus, metrô e trens.
Já em relação ao grupo Saúde, prevalecerão os aumentos em medicamentos e em
contratos”, explica.
Nos cálculos da Fipe, os reajustes liberados esta semana pela Justiça para o transporte
integração na capital paulista devem ter impacto de até 0,17 ponto porcentual no IPC,
distribuído entre o dado de abril e o de maio.
Medicamentos
Chagas acredita que o reajuste médio de 4,76% autorizado para os preços de
medicamentos deve ser repassado quase que integralmente este mês ao aos
consumidores, na contramão do que normalmente acontece em outros momentos. Em
2016, exemplifica, do aumento permitido de mais de 12%, apenas 40% do efeito fora
repassado ao IPC de abril, e outra parte em maio. Já para este ano, a estimativa é de
repasse é de 80% só este mês.

Ele acredita que um dos motivos seja o fato de o reajuste este ano ser inferior ao de
2016, o que pode fazer com que o setor opte por transferir o aumento o quanto antes.
Na primeira leitura de abril, remédios e produtos farmacêuticos ficaram 0,63% mais
caros, depois de 0,32% no fim de março. Já contrato de assistência medica subiu
1,23%, na comparação com 1,07% anteriormente. O grupo Saúde, por sua vez, ficou
em 0,87% (de 0,72%).
A expectativa é que este conjunto de preços feche o mês em 1,80%, enquanto para
Transportes a previsão é de alta de 0,34%, ante recuo de 0,61% na primeira medição
de abril. Em março, a taxa deste grupo foi de queda de 0,49%.
Alimentação
Já o conjunto de preços de alimentos deve encerrar abril em 0,88%. Se a projeção for
confirmada, será parecida com a de 0,84% da primeira quadrissemana, e maior que
a de 0,34% no término de março. “O aumento nos preços dos alimentos in natura é a
principal causa da previsão de alta para o grupo”, argumenta.
O segmento de alimentos in natura mostrou alta de 4,15% na primeira
quadrissemana, depois de 1,54% no fechamento de março. Com exceção de frutas
(de -1,22% para -1,23%) e verduras (de -4,37% para -3,94%), todos as categorias
de in natura ficaram mais caras.
Os legumes tiveram alta de 24,59% na primeira quadrissemana, depois de 12,51%,
com destaque para o aumento de 58,47% do tomate (ante 25,41%), pimentão (de
11,66% ante 9,41%) e abobrinha (de 14,25% ante 10,70%). “O tomate já está
subindo 102% no ponta (pesquisa recente)”, diz, ao adiantar que o produto ainda vai
continuar caro na cidade de São Paulo.
Os tubérculos subiram 3,39%, na comparação com 0,68%, sendo a batata o principal
exemplo, com alta de 7,63%, depois de 2,37% no fim de março. Os ovos tiveram alta
de 2,42%, na comparação com 3,36% anteriormente. Já os gastos com Alimentação
fora de casa subiram 0,58%, em relação à taxa de 0,45%. “O jeito é trocar a salada
pela carne de frango”, recomenda Chagas.
Os preços do frango inteiro tiveram queda de 3,72% na primeira leitura do mês, depois
de caírem 3,89% no fechamento de março, enquanto a carne bovina subiu 0,42% no
período (de alta de 0,05%). Já a salsicha teve recuo de 1,34% nos preços, após
declínio de 0,26%. “Neste caso, pode ter efeito da Carne Fraca”, afirma, ao referir-se
aos preços de salsichas. “Já o encarecimento em carne bovina já pode estar refletindo
a cobrança de ICMS este mês em SP.”
Os preços semielaborados cederam 0,10%, na comparação com declínio de 0,31% no
fim do mês passado, enquanto os industrializados desaceleraram para 0,12%, depois
de 0,19%. “Houve aumento forte em cafés (6,81%), mas queda de mais de 1% em
açúcar. De modo geral, os industrializados estão bem comportados”, afirma.
Conte de luz
Por questão de diferença metodológica, o efeito de queda da cobrança indevida de
Angra 3 nas contas de luz só será sentido no bolso do consumidor na capital paulista
em maio, diferentemente dos demais IPCs, cujo efeito é esperado para este mês.
Com isso, o impacto da bandeira vermelha (com adicional mais elevado nas contas)
deve prevalecer sobre o IPC de abril, segundo Chagas. A expectativa da Fipe é que o
grupo Habitação termine o mês em 0,38%, depois de 0,32% na primeira
quadrissemana.

1º trimestre de 2017 ganha 900 mil inadimplentes, mostram SPC Brasil e
CNDL
12/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
39,36% da população adulta, entre 18 e 95 anos, está com o nome sujo.
O número de pessoas físicas inadimplentes teve crescimento no primeiro trimestre do
ano. No final de março o número era de 59,2 milhões de consumidores brasileiros nas
listas de inadimplência.
Frente à estimativa de dezembro de 2016, que mostrou cerca de 58,3 milhões, houve
um saldo de 900 mil novos nomes nas listas de inadimplência neste ano. Os dados do
indicador do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostram que, em termos percentuais, 39,36% da
população adulta, entre 18 e 95 anos, está com o nome sujo.
A série histórica do indicador mostra que, após atingir a marca dos 59 milhões em
setembro de 2016, a estimativa seguiu mostrando pequenas quedas, permanecendo
entre os 58 e 59 milhões de consumidores. No início de 2017, entretanto, o número
absoluto de negativados no país voltou a apresentar alguma alta, ainda que
permaneça no patamar dos 59 milhões, segundo a SPC Brasil.
“Embora a estimativa tenha crescido no primeiro trimestre, o ritmo de crescimento é
menor do que o verificado no início da crise”, afirma o presidente da CNDL, Honório
Pinheiro. “Essa desaceleração do crescimento da inadimplência ocorre desde o
segundo trimestre de 2016 e reflete tanto a recessão econômica, que reduziu a
capacidade de pagamento das famílias, quanto a redução da tomada de crédito por
parte dos consumidores e sua propensão a consumir. O consumidor tem tido maior
cautela com o consumo, além de maior dificuldade para conseguir crédito. Assim, ele
se endivida menos e, com isso, torna-se mais difícil ficar inadimplente”, explica.
Na variação anual do número de pessoas físicas inadimplentes, o indicador mostra
queda de -0,36% em março, em comparação com março de 2016. Após crescer a
taxas próximas a 5% entre o final de 2015 e início de 2016, mostrou sucessivos recuos
ao longo do ano passado, sendo a primeira vez, desde o início da série histórica, em
2010, que o indicador mostra queda anual. Na passagem de fevereiro para março, a
inadimplência mostrou alta de 0,44%.
Por idade
A estimativa por faixa etária indica que é entre 30 e 39 anos a maior frequência de
negativados, uma vez que em março metade dessa população (50,12%) estava com
o nome incluído em listas de proteção ao crédito – um total de 17,1 milhões de
pessoas. Há ainda uma quantidade significativa de pessoas entre 40 e 49 anos que
estão inadimplentes (47,15%), bem como entre os consumidores de 25 a 39 anos
(46,83%).
Por região
De acordo com a estimativa, a região Sudeste é a região que concentra, em termos
absolutos, o maior número de negativados, somando 25,10 milhões de consumidores,
o que representa 38,52% da população adulta da região.
Em seguida aparecem o Nordeste, que conta com 15,57 milhões de negativados, ou
39,14% da população; o Sul, com 8,34 milhões de inadimplentes (37,44%); o Norte,
que, com 5,31 milhões de devedores (45,55% – o maior percentual entre as regiões);
e o Centro-Oeste, com um total de 4,84 milhões de inadimplentes (42,28% da
população).

Queda das dívidas em atraso
Em março, o indicador do SPC Brasil e da CNDL também verificou variação negativa
de -4,42% no volume de dívidas em nome de pessoas físicas na comparação com o
mesmo mês de 2016. Foi a menor variação de toda a série histórica.
Os dados por setores revelam que todos segmentos investigados apresentaram recuo
no número de dívidas. O setor de comunicação teve a maior queda, com -18,10% na
comparação com março de 2016. Em seguida aparecem o segmento do comércio (6,11%), água e luz (-1,53%) e bancos (-0,05%).
O levantamento também aponta que os bancos concentram a maior parte das dívidas
no país (48,90% do total), com o comércio (20,05%) e o setor de comunicação em
seguida (13,09%)
Renegociação de empréstimos bate recorde nos bancos
12/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Enquanto o crédito no país passa por uma contração histórica como
consequência da crise, uma outra linha não para de crescer no balanço dos
bancos brasileiros: a das dívidas renegociadas.
O saldo de empréstimos que tiveram o prazo ou as condições modificadas diante da
dificuldade dos clientes em pagar as parcelas alcançou R$ 416 bilhões no fim de 2016,
alta de 37% no ano, de acordo com dados do Banco Central.
O volume é recorde e representa 13% do saldo total de crédito no país, que encerrou
o ano passado em R$ 3,1 trilhões – queda de 3,5%. Nas linhas para pessoas físicas,
de cada R$ 100 em créditos, R$ 15 passaram por algum tipo de refinanciamento, de
acordo com o BC. Na carteira de empresas, os refinanciamentos representam 11,7%
do total.
O BC inclui nessa conta tanto as renegociações convencionais, que envolvem o
alongamento de prazos, troca de modalidades e revisão de custos, como as chamadas
operações reestruturadas – quando a instituição financeira abre mão de parte do
principal e não só dos juros.
Apesar do aumento, os bancos veem a situação sob controle. Em tempos de crise,
renegociar dívidas virou parte até de estratégia de marketing. O Santander colocou
recentemente no ar uma campanha na qual informa ter promovido renegociações com
mais de 1 milhão de clientes. A iniciativa em muitos casos partiu do próprio banco,
que telefonou para os devedores apresentando condições mais favoráveis, de acordo
com a propaganda. “Quanto antes identificamos o problema com o crédito, mais fácil
resolvê-lo”, afirma Antonio Pardo de Santayana Montes, vice-presidente executivo de
riscos do Santander.
Outras instituições também investiram para estimular o processo de renegociação. O
Banco do Brasil (BB) criou um portal na internet específico para esse tipo de operação,
que desde 2014 já refinanciou R$ 4,14 bilhões, entre dívidas de pessoas físicas e
pequenas e médias empresas.
No total, a carteira de créditos renegociados dos quatro maiores bancos de capital
aberto – Itaú Unibanco, BB, Bradesco e Santander – aumentou 21% no ano passado,
para pouco mais de R$ 80 bilhões, de acordo com informações dos balanços. “As
carteiras refinanciadas cresceram e precisam ser acompanhadas de perto, mas a
reação dos bancos brasileiros em geral surpreendeu positivamente”, afirma o
executivo do Santander. Ele compara o momento atual do país ao vivido na Europa,
onde o aumento da inadimplência que se sucedeu à crise financeira provocou sérios
problemas para os bancos da região.

As operações de refinanciamento de dívidas se acentuaram no país a partir de 2015.
Empresas que tiveram recuo na receita em consequência da queda nas vendas viram
o endividamento se multiplicar em relação à geração de caixa, tornando o serviço da
dívida impagável. O mesmo ocorreu com as pessoas físicas que perderam o emprego
e, junto com ele, a capacidade de honrar as prestações dos financiamentos.
Em alguns casos, nem mesmo o alongamento de prazos e a concessão de um prazo
de carência foram suficientes para evitar o calote. A incorporadora PDG Realty entrou
com pedido de recuperação judicial pouco mais de seis meses depois de obter um
acordo com os bancos credores, que previa até a liberação de dinheiro novo para a
companhia.
O grande receio de parte dos analistas é o de que os bancos estejam apenas
“pedalando” dívidas que não serão pagas mesmo em condições mais amigáveis.
“Acreditamos que os bancos tenham adotado essa estratégia com o intuito de
preservar os retornos em 2016 e alcançar suas metas de lucro anuais; porém, ela
apenas adiará a deterioração na qualidade dos ativos”, escreve a agência de risco S&P
Global, em relatório.
Os bancos não promovem as renegociações apenas para ajudar seus clientes. As
operações ajudaram a conter a alta nos índices de inadimplência em meio à crise. A
taxa de financiamentos em atraso fechou 2016 em 3,7%, pouco acima dos 3,4%
registrados um ano antes, segundo o BC.
O próprio Santander destacou em sua publicidade que o refinanciamento das
operações com os clientes ajudou o banco a ter uma inadimplência menor que o dos
concorrentes privados. Mas analistas afirmam que a inadimplência, por si só, não é a
melhor forma de comparar a qualidade dos ativos dos bancos.
Para dar uma dimensão mais ampla do tamanho do risco do crédito no país, o BC
trouxe um novo indicador em seu Relatório de Estabilidade Financeira mais recente: o
índice de “ativos problemáticos”. A medida vem sendo desenvolvida globalmente pelo
Comitê de Basileia.
O modelo brasileiro de ativos problemáticos engloba os financiamentos em atraso há
mais de 90 dias, as operações de crédito reestruturadas e as classificadas entre os
níveis de risco “E” e “H”, que exigem maior provisão. Os créditos reestruturados
passam pelo que o Banco Central chama de “período de cura” de doze meses. Em
média, cerca de 30% dessas operações voltam a atrasar.
Por esse cálculo, o estoque de ativos problemáticos no sistema financeiro subiu de
6,42% para 7,94% no ano passado, um avanço bem maior que o do índice de
inadimplência convencional. No curto prazo, o BC espera que a exposição a esses
ativos mantenha tendência crescente, principalmente pelo aumento dessas operações
na carteira de crédito a empresas.
Quando os processos de renegociação começaram, já havia uma expectativa de piora
na economia, mas a recessão acabou se revelando mais severa e longa do que o
inicialmente esperado. Por isso, já é dado como certo nos bancos que parte das dívidas
terá de passar por uma nova rodada de renegociação.
Mas depois do crescimento nos últimos dois anos, a carteira está perto de atingir o
pico, segundo o diretor de um grande banco de varejo. “As novas safras de créditos
renegociados já têm registrado um desempenho melhor”, afirma.
Os indicadores também sinalizam que a situação tende a melhorar. Do lado das
empresas, o número de pedidos de recuperação judicial caiu de 409, no primeiro
trimestre do ano passado, para 322 nos três primeiros meses de 2017, de acordo com

a Serasa Experian. A queda da Selic também reduz o peso do endividamento sobre as
companhias, em especial as de maior porte.
Para o BC, o aumento dos ativos problemáticos não representa ameaça para a
estabilidade financeira porque os bancos já contabilizaram as perdas para a maior
parte das operações. No fim do ano passado, os bancos tinham provisões sobre 83%
do total dessa carteira.
Ataides Oliveira defende corte na taxa Selic
12/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

O senador Ataides Oliveira (PSDB-TO) disse nesta terça-feira (11) em Plenário que o
corte na taxa Selic pelo Banco Central garantirá dinheiro mais barato na mão dos
consumidores, fazendo com que o Brasil volte a crescer.
Para ele, o aumento da taxa de juros não resulta em contenção da inflação, porque
leva a menor produção e menor consumo.
O senador lembrou que o país tem um longo histórico de juros altos, no governo do
ex-presidente José Sarney, a taxa de juros e inflação de atingiram percentuais
exorbitantes. No governo seguinte, do ex-presidente Fernando Collor, lembrou Ataídes
Oliveira, os juros e a inflação também se mantiveram em patamares altíssimos. Nos
governos posteriores, o país conseguiu chegar a taxas de juros e de inflação menores.
Mesmo assim, o Brasil continuou a ter os mais altos juros reais do mundo.
— O presidente Temer está lutando para fazer o seu dever de casa e está fazendo. Ele
está derrubando esta taxa Selic. Mas nós precisamos de mais pressa, o Brasil tem
pressa, não dá mais para esperar.
Copom se reúne nesta quarta e mercado prevê maior corte de juros em 8
anos
12/04/2017 – Fonte: G1
Expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro é de
redução de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, de 12,25%
para 11,25% ao ano.
O Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirá nesta quarta-feira (12) e a aposta
da maior parte dos economistas do mercado financeiro é que o Banco Central deverá
anunciar redução na taxa básica de juros da economia, a Selic, de 12,25% para
11,25% ano.
Se as estimativas do mercado estiverem corretas, o corte de um ponto percentual será
a maior diminuição da taxa Selic desde março de 2009, quando o BC promoveu corte
de 1,5 ponto percentual.
A decisão do Copom será anunciada a partir das 18h. Se a medida, como espera o
mercado, for mesmo adotada pelo BC, representará a quinta redução consecutiva dos

juros, chegando ao menor patamar desde outubro de 2014, quando estavam em 11%
ao ano.
O próprio Banco Central já sinalizou que pode celerar o passo e cortar os juros mais
rapidamente.
Sistema de metas
A definição da taxa de juros pelo BC tem como foco o cumprimento da meta de
inflação, definida todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Normalmente, quando a inflação está em alta, o BC eleva a Selic na expectativa de
que o encarecimento do crédito freie o consumo e, com isso, a inflação seja reduzida.
Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas predeterminadas
pelo CMN, o BC reduz os juros. É o que está acontecendo agora.
Menor patamar para o 1º trimestre
Em razão do cenário de recessão na economia, a inflação está na chamada "queda
livre". No primeiro trimestre deste ano, segundo o IBGE, a inflação oficial (medida pelo
IPCA) ficou em em 0,96%, menor valor para o período desde o início do Plano Real.
Para o ano de 2017, o mercado financeiro prevê que a inflação deve ficar em 4,09%,
abaixo da meta de 4,5% fixada para este ano.
A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, o país sentia
os efeitos da crise financeira internacional de forma mais intensa.
Previsões para 2017
A previsão do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da economia continue
recuando nos próximos meses e chegue a 8,5% ao ano no final de 2017.
Para o economista André Perfeito, da Gradual Investimentos, a sociedade e os
economistas do mercado financeiro estão pressionando o BC por um corte mais
agressivo na taxa básica de juros da economia no decorrer deste ano.
"Do ponto de vista da sociedade é compreensiva a demanda, afinal com dados de
desemprego tão elevados os cidadãos clamam por algum tipo de alívio", avaliou ele,
acrescentando que, do lado do mercado financeiro, essa redução maior nos juros
geraria ganhos de curto prazo para os bancos.
André Perfeito avaliou, porém, que dada a quantidade de "potenciais ruídos" ao longo
desse ano (tanto no Brasil, com o cenário político, quanto no exterior) seria melhor o
BC ser mais conservador neste momento. "O mercado já está cortando os juros para
o BCB, cabe aqui evitar certos excesso", concluiu
Aprovado plano de trabalho para avaliação do Simples Nacional
12/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (11) plano de
trabalho apresentado pelo senador José Pimentel (PT-CE) para avaliação de política
pública sobre o Simples Nacional, regime especial unificado de arrecadação de tributos
e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte.

Conforme o senador, devem ser avaliados os impactos do Simples Nacional sobre a
geração de empregos, a redução da informalidade na atividade econômica, o aumento
da arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, e o incentivo ao
empreendedorismo e à inovação.
A avaliação é prevista na Resolução 44/2013, que alterou o Regime Interno do Senado
Federal.

