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Quinta-feira


ESTABILIDADE ECONÔMICA EM LONGO PRAZO SÓ VIRÁ COM COMBATE À
CORRUPÇÃO, DIZ



DALLAGNOL

MUDANÇAS NO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL MELHORARÃO AMBIENTE
DE INOVAÇÃO, AVALIA



CNI

BANCO CENTRAL DEVE ANTECIPAR CORTES NOS JUROS ESPERADOS PARA OS
PRÓXIMOS MESES, AVALIA

CNI



BC REDUZ TAXA BÁSICA DE JUROS PARA 11,25% AO ANO



REDUÇÃO DOS JUROS PARA 11,25% AO ANO É INSUFICIENTE PARA RECUPERAÇÃO
DA ECONOMIA, DIZ



CNI

PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO – PROCEDIMENTOS PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE



ENTIDADES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO DIVULGAM MANIFESTO PRÓREFORMAS



INDÚSTRIAS DE ENERGIA SOLAR E EÓLICA PARALISAM INVESTIMENTOS NESTE ANO



INFLAÇÃO EM QUEDA E REDUÇÃO DA SELIC ESTIMULARÃO ECONOMIA, DIZ TEMER
NO



TWITTER

‘CORTE CONSERVADOR DA SELIC FAZ SENTIDO EM CENÁRIO DE INCERTEZAS’, DIZ
PROFESSOR



ITAÚ UNIBANCO REPASSA REDUÇÃO DO COPOM PARA JUROS DE CRÉDITO



REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO APROVAM QUEDA DA SELIC



BB SEGUE COPOM E ANUNCIA TERCEIRA REDUÇÃO CONSECUTIVA NOS JUROS



CORREÇÃO: BRADESCO ACOMPANHA COPOM E REDUZ JUROS DE LINHAS DE CRÉDITO



TEMER AFIRMA QUE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS “VAI GERAR EMPREGOS PARA OS
BRASILEIROS”



COOPERATIVAS VÃO TENTAR REVERTER ELEVAÇÃO DO IOF SOBRE CRÉDITO



SETOR DE SERVIÇOS NO BRASIL AVANÇA 0,7% EM FEVEREIRO, DIZ IBGE



TEMER VÊ CONSENSO DE QUE SERÁ CUMPRIDO REGIME DE METAS, DIZ PORTA-VOZ



PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA



GOVERNO DISCUTE COMPENSAÇÕES ÀS MUDANÇAS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA,
DIZ

JUCÁ



MARUN: LEITURA DO RELATÓRIO DA PREVIDÊNCIA ESTÁ CONVOCADA PARA DIA 18



APÓS LISTA, VICE DA CÂMARA DEFENDE QUE TEMER RETIRE REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



SUBSÍDIOS AO MEI PODEM GERAR ESQUELETO PARA O GOVERNO, DIZ IPEA



LISTA DE FACHIN AFETA ‘TOTALMENTE’ AS REFORMAS, DIZ VICE-PRESIDENTE DA
CÂMARA



MEIRELLES: AVALIAÇÃO É DE QUE LISTA NÃO VAI PREJUDICAR VOTAÇÃO DAS
REFORMAS



FECHAR QUESTÃO NA REFORMA É INSTRUMENTO LEGÍTIMO DE MARCAR POSIÇÃO,
DIZ

JUCÁ



A CADA SEIS HORAS, UMA PESSOA FICA INCAPAZ PARA O TRABALHO NO PARANÁ



SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL DO PARANÁ É REAJUSTADO E VAI DE R$ 1.190,20 A
R$ 1.414,60



DEBATE NA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS MOSTRA FALTA DE CONSENSO SOBRE
REFORMA TRABALHISTA



RELATOR LÊ PARECER DA REFORMA TRABALHISTA; VEJA PRINCIPAIS PONTOS



GOVERNO QUER MOSTRAR AGENDA POSITIVA COM APROVAÇÃO DA REFORMA
TRABALHISTA



REFORMA TRABALHISTA INCLUI DEMISSÃO EM COMUM ACORDO



REFORMA

TRABALHISTA:

RELATOR

FORTALECE

ACORDO

COLETIVO

SOBRE

LEGISLAÇÃO



RELATÓRIO RETIRA OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL



TRABALHO

INTERMITENTE

E

TELETRABALHO

SÃO

REGULAMENTADOS

EM

SUBSTITUTIVO



FÉRIAS PODERÃO SER DIVIDIDAS EM ATÉ 3 PERÍODOS, PROPÕE REFORMA
TRABALHISTA



TRANSIÇÃO: GOVERNO AVALIA IDADE MÍNIMA DE 50 ANOS PARA MULHER E 55
PARA HOMEM



PENTE-FINO CANCELA 84% DOS AUXÍLIOS-DOENÇA E APOSENTADORIAS POR
INVALIDEZ



ALMOÇO DE 30 MINUTOS, TRABALHO EM CASA E MAIS: REFORMA MUDA 100 PONTOS
DA



CLT

RELATOR PROPÕE ALTERAR 100 PONTOS DA CLT EM PARECER SOBRE REFORMA
TRABALHISTA



RELATÓRIO DA MP DO PROGRAMA SEGURO-EMPREGO DEVE SER APRESENTADO NA
TERÇA



OMC: RECESSÃO NO PAÍS LEVA A ENCOLHIMENTO DE QUASE UM TERÇO DE
IMPORTAÇÃO



INCERTEZAS AMEAÇAM RETOMADA DE COMÉRCIO MUNDIAL, AVALIA OMC



OPEP:

BRASIL

É

CHAVE

NA

EXPANSÃO

DA

OFERTA

ENTRE

PAÍSES

EM

DESENVOLVIMENTO



MOODY’S: AVANÇO DO ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO DEVE DISPERSAR AGENDA DE
REFORMAS



MOODY’S: FUNDOS DE PENSÃO BRASILEIROS LUTAM PARA RESTAURAR SUPERÁVITS



VAREJO PERMANECE NEGATIVO HÁ 23 MESES NA COMPARAÇÃO INTERANUAL, DIZ
IBGE



VALE E SIDERÚRGICAS DESPENCAM E BOLSA PERDE 0,73%; DÓLAR CAI COM TRUMP



DOIS TERÇOS DOS CITADOS NA LISTA DE FACHIN SÃO INVESTIGADOS POR
CORRUPÇÃO



MOTOS: VENDAS POR CDC RECUPERAM ESPAÇO



PRODUÇÃO DE MOTOS SOBE 2,3% EM MARÇO E FECHA 1º TRIMESTRE COM ALTA DE
1,6%



PORSCHE BATE RECORDE DE VENDAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE



HYUNDAI E KIA VÃO CHAMAR 1,5 MILHÃO DE CARROS PARA REVISÃO



VOLKSWAGEN DIVULGA IMAGEM DE CROSSOVER ELÉTRICO



VOLVO CE VÊ MERCADO ESTÁVEL NA TRANSIÇÃO 2017-2018



GRUPO PNEUSTORE COMPRA SITE DE AUTOPEÇAS ITARO

CÂMBIO
EM 13/04/2017
Compra

Venda

Dólar

3,135

3,135

Euro

3,332

3,334

Fonte: BACEN

Estabilidade econômica em longo prazo só virá com combate à corrupção, diz
Dallagnol
13/04/2017 – Fonte: FIEP
Em palestra na Fiep, coordenador da força-tarefa da Lava Jato falou sobre os danos
que os desvios de recursos públicos causam ao desenvolvimento e à democracia do
país

Dallagnol (à direita) ao lado do presidente da Fiep, Edson Campagnolo (Foto: Gelson
Bampi)
O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da operação
Lava Jato, afirmou, durante palestra na Federação das Indústrias do Paraná (Fiep),
que o país dificilmente alcançará estabilidade econômica se não encontrar meios
efetivos para combater a corrupção.
“Por vezes, algumas
investigações geram
estabilidade às custas
daqui a 5, 10 ou 15
afirmou.

leituras querem indicar que o combate à corrupção e as
uma instabilidade (econômica). Mas a verdade é que a
da permanência da corrupção é uma estabilidade falsa, porque
anos podemos ter outra Lava Jato e outro tumulto imenso”,

Dallagnol fez uma palestra nesta terça-feira (11) na assembleia geral do Conselho de
Representantes da Fiep, que reúne presidentes e delegados dos sindicatos filiados à
entidade. Para o procurador, não há meio de a economia brasileira se estabilizar em
longo prazo se não forem reduzidos os impactos da corrupção.
“Estudos internacionais mostram que quanto mais elevados os índices de corrupção,
pior é o índice de desenvolvimento econômico e social de um país”, disse. “A corrupção
faz com que a empresa que corrompe largue na frente das demais, de modo injusto.
Isso faz com que os países mais corruptos sejam também aqueles que menos têm
empresas competitivas no mercado global. Precisamos enfrentar a corrupção de vez
para que possamos ter uma estabilidade real e um ambiente propício para que nossas
empresas possam desenvolver de modo regular suas atividades”, completou.
Para o procurador, isso só acontecerá se houver envolvimento do meio empresarial,
criação de leis que punam com efetividade a corrupção e alterações no sistema político
brasileiro.
“Isso envolve mudança de cultura, inclusive empresarial, com a implantação de
programas de compliance; isso envolve mudança de uma tradição de impunidade, com
reforma das leis; isso envolve também mudanças no sistema político, cujas
engrenagens hoje estimulam a prática de corrupção para arrecadar propinas usadas

para enriquecimento pessoal e financiamento de caríssimas campanhas eleitorais”,
afirmou.

O procurador falou aos industriais durante a assembleia geral do Conselho de
Representantes da Fiep
Dallagnol criticou ainda o fato de muitos políticos tentarem justificar os desvios
alegando que se trataria de caixa 2 eleitoral, como se isso os isentasse de culpa pelos
desvios de recursos públicos. Na opinião do procurador, essa situação causa danos
severos à própria democracia brasileira, uma vez que dificulta que pessoas bemintencionadas e alheias aos esquemas de corrupção entrem na vida política. “A
corrupção inocula em nossas veias um veneno chamado cinismo, e você passa a não
acreditar nas instituições. E a vida em sociedade é inviável se não existe confiança”,
declarou.
O coordenador da Lava Jato comentou ainda sobre as tentativas de desvirtuamento
das 10 Medidas Contra a Corrupção, pacote de propostas que tem como objetivo
aumentar a prevenção à corrupção, diminuir o índice de impunidade e recuperar o
dinheiro desviado.
“Quando esse pacote de propostas se tornou público, houve críticas pontuais a três ou
quatro propostas, ou a pedaços delas, que se tornaram um pouco mais polêmicas.
Isso acabou dando voz para aqueles que queriam criticar o pacote como um todo. Por
isso hoje nós queremos que essas partes polêmicas sejam deixadas de lado para que
as medidas possam avançar sem freios, possam ser discutidas, eventualmente
melhoradas e aprovadas no Congresso”, explicou. “A sociedade toda tem essa
expectativa desde três anos atrás, quando a Lava Jato veio à tona. Contudo, não
vieram ainda respostas adequadas por parte do Congresso Nacional”, acrescentou.
Por fim, Dallagnol fez um apelo para que toda a sociedade se envolva no combate à
corrupção e cobre providências da classe política para que se adotem medidas que
minimizem as possibilidades de desvios de recursos no país. “Nós precisamos cada vez
mais ter, como sociedade, músculos fortes.
O Brasil é conhecido como um país com um Estado forte e uma sociedade civil fraca.
Precisamos inverter um pouco essa equação para que nós possamos abandonar essa
situação de vítimas da nossa história e passar a sermos protagonistas do nosso futuro.
Que nós, como sociedade, possamos construir o futuro em que nós acreditamos e com
que sempre sonhamos”, afirmou.
Mudanças no sistema de propriedade intelectual melhorarão ambiente de
inovação, avalia CNI
13/04/2017 – Fonte: CNI
Medidas anunciadas hoje pelo governo agilizarão a análise de patentes para
indústria farmacêutica e simplificarão a transferência de tecnologia em todos
os setores

O presidente da República, Michel Temer, anunciou nesta quarta (12) medidas para
tornar o sistema brasileiro de propriedade intelectual mais eficiente. Entre elas, uma
portaria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) esclarece o papel de cada instituição para concessão
de patentes para produtos e processos farmacêuticos. A mudança significa a retomada
da análise de pedidos para o setor, que enfrentava problemas desde 2001.
Até então, a atribuição conjunta deixava vários pedidos de patente de medicamentos
à espera de análise. A nova norma estabelece que a competência para analisar os
critérios de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – é
exclusiva do INPI. A Anvisa opinará sobre o risco do produto ou processo à saúde
pública. Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a medida coloca fim às
incertezas que comprometiam o desenvolvimento do setor no país e contribui para a
disponibilidade de novos tratamentos para a população.
“A insegurança quanto à validade da patente depositada, que preencha os requisitos
determinados, prejudica o depositante, os concorrentes e a sociedade. Com a definição
das atribuições de cada órgão, a análise dos pedidos de patentes farmacêuticas terá
segurança jurídica e tempo de espera pelo exame reduzido”, afirma o diretor de
Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi. A mudança anunciada
hoje atende antigo pleito da CNI.
IMPACTO INTERNACIONAL – Além do benefício doméstico, a mudança terá impacto
positivo na reputação do Brasil. Por se tratar de uma peculiaridade do sistema
brasileiro – a anuência prévia de um órgão sanitário para a concessão de patentes – a
indefinição sobre a atribuição de cada instituição é frequentemente objeto de críticas
internacionais.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – Outra medida anunciada nesta manhã se
refere à averbação de contratos de tecnologia, de responsabilidade do INPI. A partir
de agora, o órgão não poderá mais interferir no mérito das cláusulas do contrato e
alterar
o
que
foi
definido
pelas
empresas
envolvidas.
O Certificado de Averbação é necessário para a realização de remessas de pagamentos
ao exterior relacionadas a contratos que envolvam transferência de tecnologia.
“A interferência no mérito e no valor dos contratos extrapola a competência do INPI e
dificulta operações que são fundamentais para que a indústria nacional tenha acesso
a novas tecnologias.
A internvençãp contribui para o aumento da espera pelo exame de patentes ao desviar
servidores da principal atividade do INPI, que é avaliar pedidos de marcas e patentes,
além de aumentar ajudicialização”, esclarece Carlos Eduardo Abijaodi, diretor de
Desenvolvimento Industrial da CNI.

Banco Central deve antecipar cortes nos juros esperados para os próximos
meses, avalia CNI
13/04/2017 – Fonte: CNI
Redução acentuada na taxa Selic estimulará a economia que ainda não
encontrou forças para crescer. Reforma da Previdência também é crucial para
o país, destaca o Informe Conjuntural

A aceleração do ritmo de queda dos juros básicos da economia é decisiva para a
retomada do crescimento. Com a forte redução da inflação, o Banco Central deveria
promover hoje os cortes na taxa Selic esperados para os próximos meses, avalia a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Isso ajudaria a recuperar a situação
financeira das empresas e dos consumidores e eliminaria um dos fatores de
valorização do câmbio. Além disso, reduziria os custos da dívida pública.
"Os setores público e privado seriam aliviados de uma restrição que impede o
crescimento da economia", diz a CNI no Informe Conjuntural divulgado nesta quartafeira (12). De acordo com o estudo trimestral, a indústria estima que a inflação fechará
o ano em 4,2%, abaixo do centro da meta de 4,5% fixado pelo governo. Os juros
básicos da economia, atualmente em 12,25% ao ano, cairão para 8,5% ao ano no fim
de 2017.
Mas esse cenário só será possível com a aprovação de uma reforma da Previdência
"robusta". "A aprovação da reforma eliminaria incertezas quanto ao ajuste fiscal de
longo prazo, pavimentando o caminho para uma política monetária adequada a um
novo ciclo de crescimento", afirma a CNI.
O Informe Conjuntural mostra que a economia brasileira enfrenta dificuldades para
voltar a crescer. "A crise econômica ainda não foi superada e o país não iniciou o
processo de crescimento", diz o estudo.
A previsão da indústria é que o Produto Interno Brasileiro (PIB) crescerá apenas 0,5%
neste ano. Depois de três anos consecutivos de queda, o PIB industrial terá uma
expansão de 1,3%. O consumo das famílias aumentará 0,2% e os investimentos
crescerão 2%. A taxa de desemprego aumentará e fechará o ano em 13,3%.
CONSUMO E EMPREGO - As dificuldades para a recuperação da atividade se devem,
especialmente, à retração do consumo, provocada pelo desemprego e pelo
endividamento das famílias. "Sem a contribuição do consumo, os vetores esperados
da retomada - as exportações e o investimento privado - seguem fracos e não
suportam isoladamente o crescimento", observa o estudo. "A presença de uma elevada
capacidade ociosa na indústria, tanto na transformação como na construção, inibem
as decisões de investimento no setor", completa.

Diante disso, a CNI estima que o PIB do primeiro trimestre ainda será negativo, mas
a queda será inferior ao 0,9% registrado no quarto trimestre de 2016. A expectativa
é que a tendência de queda do PIB se interrompa no segundo trimestre. No entanto,
o crescimento mais expressivo da economia só é esperado para 2018.
A atividade industrial também deve se recuperar gradativamente nos próximos
trimestres.
A manutenção da trajetória de queda dos juros e o aumento das exportações serão
responsáveis pela melhora da indústria. A CNI estima que as exportações crescerão
5,3% em relação a 2016 e fecharão o ano em R$ 195 bilhões. As importações
aumentarão 9,8% e alcaçarão R$ 151 bilhões. O saldo comercial será positivo em R$
44 bilhões.
BC reduz taxa básica de juros para 11,25% ao ano
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 12, por
unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto porcentual (pp), para
11,25% ao ano.
A redução confirma a expectativa da maioria do mercado financeiro.
Pesquisa do Projeções Broadcast com 72 instituições mostrou que 68 previam corte
do juro de 1 ponto, três esperavam queda de 1,25 ponto, enquanto uma casa estimava
retração de 1,50 ponto porcentual. A próxima reunião do Copom está marcada para
os dias 30 e 31 de maio de 2017.
Redução dos juros para 11,25% ao ano é insuficiente para recuperação da
economia, diz CNI
13/04/2017 – Fonte: CNI
A decisão do Copom de reduzir os juros básicos da economia em 1 ponto
percentual é positiva. No entanto, para a CNI, a taxa de 11,25% ao ano ainda
é muito alta
A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de reduzir os
juros básicos da economia em 1 ponto percentual é positiva. No entanto, a taxa de
11,25% ao ano ainda é muito alta diante da forte queda da inflação e da recessão
persistente, avalia a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Para a indústria, o corte nos juros poderia ter sido mais ousado, pois há estimativas
de que a inflação deste ano ficará abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Uma
redução maior na taxa, afirma a CNI, permitiria a recuperação da produção e do
emprego e a consequente retomada do crescimento econômico, sem comprometer a
estabilidade dos preços.
A expectativa é que o ciclo de redução dos juros prossiga e a taxa Selic caia para o
patamar de um dígito em breve.
A CNI lembra que, além dos avanços no ajuste fiscal alcançados com a medida que
limita a expansão dos gastos públicos, o processo de queda dos juros depende da
aprovação de uma reforma "robusta" da Previdência.

PIS/Cofins-Importação – Procedimentos para restituição de valores pagos
indevidamente
13/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Parecer Normativo da Receita Federal traz procedimentos para restituição de
valor pago indevidamente a título de PIS e Cofins-Importação
Os procedimentos de restituição do valor pago indevidamente, veio após quase quatro
anos de ter sido declarado inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da Cofins-Importação.
De acordo com a Parecer Normativo nº 01/2017 (DOU de 04/04), a vinculação da RFB
à decisão do STF implica o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança
(pagamento indevido ou a maior), mas não implica o dever de deferir pedidos de
restituição sem prévia análise quanto à efetiva existência ou disponibilidade do direito
creditório junto à RFB.
Para Receita Federal, deve haver o cuidado para se evitar a dupla devolução dos
valores.
Confira orientação emitida pela Receita Federal para restituição de valores:
Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, pode aproveitar os créditos correspondentes ao
pagamento a maior da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação no desconto daquelas que, atendidas as condições legais, podem gerar
crédito passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos
administrados pela RFB.
Se o sujeito passivo não possui ação judicial em curso em que discuta esse indébito e
não se enquadra nos casos de aproveitamento do crédito no regime de apuração não
cumulativa das contribuições, é possível solicitar sua restituição, nos termos da
Instrução NormativaRFB nº 1.300, de 2012.
Se o sujeito passivo possui ação judicial em curso, na qual pleiteia a devolução do
indébito, ele deve aguardar o trânsito em julgado dessa ação para depois aproveitar,
no âmbito administrativo, o direito creditório reconhecido judicialmente, com prévia
habilitação do crédito, em declaração de compensação.
Entenda o caso:
Em 2013 a Supremo Tribunal Federal julgou que a inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da Cofins-Importação era inconstitucional.
Com esta decisão, a norma que trata do tema foi alterada, ou seja, a Lei nº 10.865 de
2004.
Confira a redação do artigo 7º da Lei nº 10.865 de 2004, antes do ICMS ser excluído
da base de cálculo do PIS e da COFINS-Importação a redação:
Art. 7o A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei
Texto da Lei nº 10.865 de 2004 após exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/Cofins-Importação:

Art. 7o A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
ou (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)
Para compensar perda na arrecadação, o governo federal elevou as alíquotas do PIS
e da Cofins-Importação, através da Medida Provisória nº 668 de 2015, que foi
convertida na Lei nº 13.137 de 2015.
DAS ALÍQUOTAS
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo
de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
I – 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEPImportação; e
II – 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo
de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas: Redação dada pela Medida Provisória
nº 668, de 2015) (Vigência)
I – na hipótese do inciso I do caput do art. 3º, de: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 668, de 2015)
(Vigência)
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o PIS/PASEPImportação; e (Incluído pela Medida Provisória nº 668, de 2015) (Vigência)
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a COFINSImportação; e
(Incluído pela Medida Provisória nº 668, de 2015) (Vigência)
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 3º, de: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 668, de 2015) (Vigência)
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação; e
(Incluído pela Medida Provisória nº 668, de
2015)
(Vigência)
b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINSImportação.
(Incluído pela Medida Provisória nº 668, de 2015)
(Vigência)
o
Art. 8 As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo
de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas:
(Redação dada pela Lei nº
13.137, de 2015)
(Vigência)
I – na hipótese do inciso I do caput do art. 3o, de:(Redação dada pela Lei nº 13.137,
de 2015) (Vigência)
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o PIS/PasepImportação; e
(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a CofinsImportação; e
(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
o
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 3 , de:
(Redação dada pela Lei nº
13.137, de 2015)
(Vigência)
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e
(Incluído pela Lei nº 13.137, de
2015)
(Vigência)
b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a CofinsImportação.
(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
§ 1o As alíquotas, no caso de importação de produtos farmacêuticos, classificados
nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código
3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10, 3006.60.00, são de:
I – 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), para a COFINS-Importação.
I – 2,76% (dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
2015) (Vigência)

II – 13,03% (treze inteiros e três centésimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de 2015)
(Vigência)
I – 2,76% (dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e (Redação dada pela Lei nº 13.137, de
2015) (Vigência)
II – 13,03% (treze inteiros e três centésimos por cento), para a Cofins-Importação.
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 2o As alíquotas, no caso de importação de produtos de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 3303.00 a 33.07 e nos códigos
3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, são de:
§ 2º As alíquotas, no caso de importação de produtos de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07, exceto na posição
33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 9603.21.00,
são de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 609,de 2013)
§ 2o As alíquotas, no caso de importação de produtos de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07, exceto na posição
33.06; e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; são de: (Redação dada pela Lei nº 12.839, de 2013
I – 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), para a COFINS-Importação.
I – 3,52% (três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
2015)
(Vigência)
II – 16,48% (dezesseis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), para a
COFINS-Importação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
2015)
(Vigência)
I – 3,52% (três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e (Redação dada pela Lei nº 13.137, de
2015)
(Vigência)
II – 16,48% (dezesseis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), para a CofinsImportação.
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
§ 3o Na importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, as
alíquotas são de:
I – 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
I – 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 668,
de 2015)
(Vigência)
II – 12,57% (doze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), para a COFINSImportação.
(Redação
dada
pela
Medida
Provisória
nº
668,
de
2015)
(Vigência)
I – 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de
2015)
(Vigência)
II – 12,57% (doze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), para a CofinsImportação. (Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
§ 4o O disposto no § 3o deste artigo, relativamente aos produtos classificados no
Capítulo 84 da NCM, aplica-se, exclusivamente, aos produtos autopropulsados.
§ 5o Na importação dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos
de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as alíquotas são de:
I – 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para a COFINS-Importação.

I – 2,88% (dois inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
2015)
(Vigência)
II – 13,68% (treze inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), para a COFINSImportação.
(Redação
dada
pela
Medida
Provisória
nº
668,
de
2015)
(Vigência)
I – 2,68% (dois inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e Redação dada pela Lei nº 13.137, de
2015)
(Vigência)
II – 12,35% (doze inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), para a CofinsImportação.
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
§ 6o A importação de embalagens para refrigerante e cerveja, referidas no art.
51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e de embalagem para água fica
sujeita à incidência do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, fixada por
unidade de produto, às alíquotas previstas naquele artigo, com a alteração inserida
pelo art. 21 desta Lei. (Revogado pela Lei nº 13.097, de 2015) (Vigência)
§ 6o-A A importação das embalagens referidas no art. 51 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, fica sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep –
Importação e da Cofins – Importação nos termos do § 6odeste artigo, quando realizada
por
pessoa
jurídica
comercial,
independentemente
da
destinação
das
embalagens.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
(Revogado pela
Lei nº 13.097, de 2015) (Vigência)
§ 7o A importação de refrigerante, cerveja e preparações compostas, referidos
no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica sujeita à incidência das
contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade de produto, às alíquotas
previstas no art. 52 da mencionada Lei, independentemente de o importador haver
optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido.
§ 7o A importação de água, refrigerante, cerveja e preparações compostas,
referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica sujeita à
incidência das contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade de produto, às
alíquotas previstas no art. 52 da mencionada Lei, independentemente de o importador
haver optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido.
(Redação
dada pela Lei nº 10.925, 2004) (Vigência)
(Revogado pela Lei nº 11.727, de
2008)
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo diesel
e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural
e querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS,fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas previstas no art.
23 desta Lei, independentemente de o importador haver optado pelo regime especial
de apuração e pagamento ali referido.
§ 9o Na importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei
n 10.485, de 3 de julho de 2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica
fabricante de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da referida Lei, as alíquotas
são de:
o

I – 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), para a COFINS-Importação.
I – 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
2015)
(Vigência)
II – 12,57% (doze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), para a COFINSImportação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de 2015)
(Vigência)

I – 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de
2015)
(Vigência)
II – 12,57% (doze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), para a CofinsImportação. (Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
§ 9o-A. A partir de 1o de setembro de 2015, as alíquotas da Contribuição do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação de que trata o § 9o serão
de:
(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
I – 3,12% (três inteiros e doze centésimos por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e
(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
II – 14,37% (quatorze inteiros e trinta e sete centésimos por cento), para a CofinsImportação.
(Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
§ 10. Na importação de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso
VI, alínea d, da Constituição Federal, ressalvados os referidos no inciso IV do § 12
deste artigo, quando destinado à impressão de periódicos, as alíquotas são
de:
(Regulamento)
I – 0,8% (oito décimos por cento), para a contribuição para o PIS/PASEP-Importação;
e
II – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), para a COFINS-Importação.
I – 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento), para a Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
2015)
(Vigência)
II – 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento), para a COFINSImportação.
(Redação
dada
pela
Medida
Provisória
nº
668,
de
2015)
(Vigência)
I – 0,8% (oito décimos por cento), para a contribuição para o PIS/Pasep-Importação;
e
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
II – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), para a CofinsImportação.
(Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)
(Vigência)
Confira quadro das alíquotas de PIS e Cofins-Importação:

Critério: “quem pode mais chora menos”
O fisco sofreu queda na arrecadação do PIS e da Cofins-Importação por conta da
retirada do ICMS da base de cálculo somente até conseguir aprovar norma que
aumentasse as alíquotas das contribuições.
A majoração das alíquotas do PIS e da COFINS-Importação começou a ser aplicada a
partir de 1º de maio de 2015 (inciso I do art. 3º daMP nº 668/2015).
Novo cenário de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins sobre
a receita de venda de mercadorias
Recente decisão do STFque retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins deve
seguir o mesmo trâmite do PIS e da Cofins-Importação.

Depois da decisão transitar em julgado, a governo deve alterar a redação das normas
que tratam da base de cálculo do PIS e da Cofins sobre a receita de venda de
mercadorias.
O deverá ocasionar queda na arrecadação destas contribuições somente até aprovação
de norma que autorize aumentar as alíquotas.
Quando se trata de devolver dinheiro ao contribuinte, “aqui tudo é muito demorado”,
ainda que o direito seja líquido e certo. Para restituir o valor pago indevidamente mais
rápido, o contribuinte tem de recorrer ao judiciário.
Prazo para restituição dos valores pagos indevidamente
Em 2013 o STF julgou que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da CofinsImportação era inconstitucional, mas somente agora, quase quatro anos depois, o
fisco publicou o Parecer Normativo determinando os procedimentos para restituição
dos valores pagos indevidamente.
Diante do prazo prescricional, os contribuintes devem ficar atentos para não perder o
direito de restituição dos valores.
Leia aqui integra do Parecer Normativo nº 01/2017.
Entidades da indústria, comércio e serviço divulgam manifesto pró-reformas
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Instituições representativas da indústria, comércio e serviços publicam nesta quartafeira, 12, manifesto conjunto em defesa de medidas que consideram primordiais para
o crescimento sustentado do País. O grupo, que integra a Frente Brasil Melhor, aponta
as reformas previdenciária e trabalhista como inadiáveis.
“Acreditamos que as reformas são fundamentais para o desenvolvimento do país, para
assegurar o direito a benefícios e para avançarmos de forma consistente na geração
de emprego e renda. O Brasil precisa se alinhar ao que a maioria dos países já pratica
hoje”, afirma o presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil (ADVB), Latif Abrão Jr.
Entre as entidades estão a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário
e Poupança (Abecip), Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc),
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Federação Internacional
Imobiliária (Fiabci-Brasil) e Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP).
Indústrias de energia solar e eólica paralisam investimentos neste ano
13/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Empresas do setor de energia eólica e solar congelaram seus planos de investimento
desde dezembro do ano passado, quando um leilão de reserva do setor foi cancelado
às vésperas de sua realização.
A chinesa BYD aguarda um novo certame para investir entre R$ 200 milhões e R$ 250
milhões na expansão de sua fábrica de painéis solares em Campinas (SP), afirma o
diretor Adalberto Maluf.
"As empresas ganhadoras são nosso grande foco. O cancelamento frustrou, mas
acreditamos que até o fim deste ano haverá um leilão."

Para a Pacific Hydro, que acaba de ser comprada pela Spic (State Power Investment
Corporation), os planos de expansão no país são de longo prazo e não foram afetados,
segundo a presidente no Brasil, Adriana Waltrick.
A empresa já tem terreno comprado e licenciamento ambiental aprovado para dois
parques eólicos, que deverão somar 250 megawatts. O investimento não foi aberto,
mas a média de aporte por megawatt é de R$ 6 milhões.
A geração distribuída tem compensado em parte a falta de leilões, diz Orestes
Gonçalves Junior, sócio da Sunlution. "Houve um vazio de demanda desde dezembro.
Temos buscado contratos de geração em fazendas e no setor de saneamento básico."
A demanda, porém, não justifica grandes aportes, segundo Bernardo Scudiere, sócio
da SGP Solar, que hoje importa todos os equipamentos. "Nosso plano de construir
uma fábrica no Brasil depende da realização de leilões."
Inflação em queda e redução da Selic estimularão economia, diz Temer no
Twitter
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer usou o Twitter para comentar a redução da taxa básica de
juros, a Selic. Segundo o presidente, a medida “vai ajudar a acelerar o crescimento
econômico do País e gerar empregos para os brasileiros”. “A inflação em queda e a
redução da taxa Selic vão estimular a economia, a produção industrial e o consumo
interno”, afirmou.
Na mensagem, Temer ainda reforçou o discurso de que o governo não está paralisado.
“Com determinação para tocar as reformas que o País precisa, vamos colocando o
Brasil no rumo certo”, escreveu.
Em meio às turbulências causadas pelas delações da Odebrecht, que atinge a classe
política e o núcleo duro do governo, Temer disse nesta quarta-feira, 12, em cerimônia
no Planalto que “não podemos jamais paralisar o governo”. “Nós temos que dar
sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos
que dar sequência à atividade judiciária.”
Auxiliares de Temer reconhecem que uma das principais preocupações do governo é
com o impacto no andamento da reforma da Previdência no Congresso. Apesar disso,
alguns salientam que os citados na lista do ministro Edson Fachin “vão precisar
mostrar serviço para tentar virar a página”. “O Congresso vai ter que fazer uma pauta
legislativa dinâmica, se não será afundado e engolido pela Lava Jato”, afirmou um
interlocutor.
Selic
Nesta noite, o Banco Central confirmou a expectativa dos analistas e reduziu o juro
básico da economia em 1 ponto porcentual, para 11,25% ao ano. A decisão foi
unânime. Esse foi o quinto corte consecutivo do juro. Desde o início do atual ciclo –
em outubro do ano passado – quando a Selic estava em 14,25%, o juro já caiu 3,0
pontos.
‘Corte conservador da Selic faz sentido em cenário de incertezas’, diz
professor
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Para José Marcio Camargo, professor de economia da PUC-Rio e economista da Opus
Gestão de Recursos, o Copom até teria espaço para começar a promover um corte
maior do que 1 ponto porcentual na taxa básica de juros, mas a postura mais
“conservadora” desta quarta-feira, 12, faz sentido em um momento de incerteza

quanto à aprovação de reformas, como a da Previdência, e aos desdobramentos da
Operação Lava Jato.
A seguir, os principais trechos de sua entrevista:
O Copom já tinha espaço para fazer cortes maiores na Selic?
Sim. A redução de 1 ponto porcentual já era esperada e acho que existe hoje espaço
para fazer um corte um pouco mais rápido, mas a decisão de ontem não foi um erro.
Creio que a intenção é jogar de forma segura, dado que o governo não sabe o que vai
acontecer nos próximos meses com a aprovação das reformas, como a da Previdência,
com os desdobramentos da Lava Jato e como a economia vai se comportar com tudo
isso.
O objetivo parece ser estender o ciclo de redução de juros até o fim do ano. Nesse
cenário, o corte conservador faz sentido. De imediato, não há muito mais a ser feito
para tentar reaquecer a economia além do corte de juros.
A taxa de juros deve encerrar o ano em que patamar?
A taxa de juros real continua alta. Minha equipe trabalha com uma expectativa de Selic
entre 8,5% e 9% até o fim do ano. É importante destacar que isso só será possível
porque o Banco Central que está aí não cedeu ao mercado e primeiro resolveu que a
inflação teria de estar dentro da meta ainda neste ano. As críticas de que o corte
deveria ter começado antes, em agosto de 2016, foram muitas.
A economia custará a reagir?
A reação ainda deve demorar, mas os indicadores estão bem mais claros nesse sentido
– tirando o desemprego, que ainda deve aumentar e chegar a 13,5% ou 14%, antes
de começar a estabilizar.
O governo estava sendo otimista demais, ao prever que a economia
reaqueceria mais cedo?
O ministro da Fazenda sempre tem de ser otimista. Acho que o Henrique Meirelles
imaginava um cenário mais favorável e uma parte do mercado achava que o PIB
voltaria a crescer em 2016. Mas, dada a quantidade de loucuras feitas nos últimos
anos, não é de se estranhar que demore.
Itaú Unibanco repassa redução do Copom para juros de crédito
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Itaú Unibanco anunciou o repasse integral do corte de 1 ponto porcentual na taxa
Selic, divulgado nesta quarta-feira, 12, pelo Comitê de Política Monetária (Copom),
nos juros de suas linhas de crédito para pessoas física e jurídica. A aceleração da
redução da taxa básica de juros da economia, na visão do presidente do banco,
Roberto Setubal, indica o comprometimento do Banco Central com uma política
monetária expansionista para fortalecer a economia brasileira.
“Todos nós queremos um cenário de crescimento sustentável na economia e um
ambiente favorável para a atividade econômica, a geração de empregos e melhores
condições para a sociedade em geral. A aceleração do corte da Selic promovida pelo
Banco Central é um importante passo nesse sentido”, destacou o executivo, em nota
à imprensa.
Setubal afirmou ainda que o Itaú Unibanco está preparado para dinamizar a oferta de
crédito conforme uma trajetória “consistente” de queda na percepção de riscos e da
taxa de juros.

Reduções
As novas taxas passam a valer a partir do dia 18 de abril e vão impactar, de acordo
com o banco, todos os clientes que usam o empréstimo pessoal e cheque especial. No
caso das micro e pequenas empresas, haverá redução nas taxas do cheque especial e
capital de giro.
Os clientes que têm cheque especial, cerca de 1,2 milhão de pessoas com histórico de
pontualidade e bom relacionamento com o banco terão, ainda, uma redução de 3
pontos porcentuais na taxa.
O banco lembra que anunciou recentemente corte médio de 4 pontos porcentuais em
suas taxas do rotativo do cartão de crédito. Desde o início de abril, as taxas variam
de 1,99% a 9,90% ao mês.
Os juros do parcelamento foram reduzidos em torno de 2 pontos porcentuais, ficando
entre 0,99% e 8,90% ao mês. Na semana passada, o Itaú também diminuiu sua taxa
de crédito consignado, passando a operar com valores a partir de 2,14%.
Representantes da indústria e do comércio aprovam queda da Selic
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Algumas das principais entidades empresariais do Brasil divulgaram notas nesta
quarta-feira, 12, nas quais aprovam o movimento do Banco Central (BC) de reduzir a
Selic em 1 ponto porcentual, para 11,25% ao ano, intensificando, portanto, o ritmo
de flexibilização monetária, que vinha de dois cortes seguidos de 0,75 ponto
porcentual.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) disse que considera
“acertada” a decisão, “na medida em que a inflação está em trajetória cadente e a
atividade econômica ainda não mostrou sinais claros de recuperação”.
“De fato, a inflação deve encerrar o ano abaixo da meta de 4,5%, fato que não ocorre
há oito anos, ao passo que as expectativas para o crescimento do PIB não só
permanecem inferiores a 1% como têm sido revisadas para baixo há quatro semanas”,
diz a nota.
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), por sua vez, afirma que o corte de hoje
é “bem-vindo”. “Com a queda de preços já dentro da meta para o ano, é preciso
reduzir rapidamente a diferença entre a Selic e a inflação. Mais do que isso, a decisão
do BC é uma ação concreta para alavancar a retomada da economia e, principalmente,
conter o desemprego”, analisa Marcel Solimeo, superintendente institucional da ACSP.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também aprovou o corte,
mas pediu mais. “O BC está fazendo seu papel ao aumentar o corte dos juros. No
entanto, o Brasil tem pressa e há espaço para recuos ainda maiores da Selic”, afirma
Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp.
BB segue Copom e anuncia terceira redução consecutiva nos juros
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 12, a terceira redução consecutiva no
ano em taxas de juros para pessoas física e jurídica, como reflexo da redução da taxa
básica de juros pelo Comitê de Política Monetária. O Copom reduziu o juro básico da
economia em 1 ponto porcentual, para 11,25% ao ano.

Em nota, o Banco do Brasil destaca que a queda mais expressiva foi para as linhas de
crédito imobiliário pessoa física nas contratações do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e da carteira hipotecária.
A nova taxa para as operações no âmbito do SFH passa a ser de 9,99% ao ano na
faixa mínima, redução de 0,81 ponto porcentual na comparação com os 10,80%
praticados hoje. Para a faixa superior, a nova taxa passa a ser de 10,94% ao ano,
ante os 11% ao ano que Banco cobrava até aqui. Nos financiamentos da carteira
hipotecária, a taxa cai de 11,80% ao ano para 10,90% ao mês no piso; e de 12,02%
para 11,99% ao ano no patamar superior.
Na pessoa física, os juros ficam mais em conta no crédito para aquisição de veículos,
com redução de 1,28% ao mês para 1,23% ao mês, na faixa mínima, e de 3,86% ao
mês para 3,81% ao mês no patamar máximo. O BB também reduziu os juros para o
cheque especial da pessoa física: as taxas agora flutuam entre 4,31% ao mês no piso,
e 12,84% ao mês no teto, ante 4,36% e 12,89% ao mês, cobrados até agora.
Pessoa jurídica
As taxas para pessoas jurídicas também tiveram redução, com recuo mais significativo
para as linhas do cheque ouro empresarial e giro rápido rotativo, agora em 8,38% ao
mês, ante os 8,43% cobrados até então.
O BB também passa a oferecer juros menores nas linhas para aquisição de veículos
por pessoas jurídicas (redução de 1,47% para 1,42% ao mês no piso e de 3,24% para
3,19% ao mês na máxima) e na antecipação de crédito lojista (ACL), com redução de
1,58% ao mês para 1,53% ao mês e de 3,94% para 3,89 ao mês no maior patamar.
(Colaborou Beth Moreira).
Correção: Bradesco acompanha Copom e reduz juros de linhas de crédito
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A nota enviada anteriormente continha uma incorreção. As novas taxas de juros nas
linhas de crédito do Bradesco passam a valer a partir de 17 de abril e não 17 de março
como publicado. Segue a nota corrigida:
O Bradesco acompanhou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que
reduziu a Selic em 1,00 ponto porcentual, e anunciou corte nas taxas de juros de suas
principais linhas de crédito. As novas taxas começam a valer a partir de 17 de abril,
em toda a rede de agências do banco.
No caso dos clientes pessoa física, o cheque especial teve sua taxa mínima reduzida
de 9,65% para 9,57% ao mês, e a máxima caiu de 13,49% para 13,41% ao mês. Já
no crédito pessoal, a taxa mínima passou de 1,83% para 1,75% ao mês, e a máxima
de 7,66% para 7,58% ao mês. De acordo com nota do Bradesco, as principais linhas
de financiamento para pessoa jurídica também acompanharam a mudança da Selic.
O banco lembra ainda que na modalidade de cartão de crédito reduziu os juros do
rotativo desde 3 de abril.
Com isso, a taxa passou a ser de 3,10% ao mês na mínima e 9,39% ao mês na
máxima, equivalente a um corte de 65% na taxa anual. Já o juro do parcelamento da
fatura está entre 3,10% e 9,29% a.m., correspondendo a uma redução de 11% na
taxa anual.

Temer afirma que redução da taxa de juros “vai gerar empregos para os
brasileiros”
13/04/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
O presidente Michel Temer elogiou nesta quarta-feira (12) a decisão do Copom
(Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) de reduzir a taxa básica de juros
em 1 ponto percentual, a 11,25% ao ano.
O presidente utilizou sua conta no Twitter para afirmar que a medida "vai ajudar a
acelerar o crescimento econômico do país e gerar empregos para os brasileiros".
— A inflação em queda e a redução da taxa Selic vão estimular a economia, a produção
industrial e o consumo interno. Com determinação para tocar as reformas que o País
precisa, vamos colocando o Brasil no rumo certo.
Cooperativas vão tentar reverter elevação do IOF sobre crédito
13/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Medida foi anunciada por Meirelles para ajudar a cobrir rombo do Orçamento
A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) vai tentar reverter a decisão da
equipe econômica de cobras imposto sobre operações de crédito (IOF) sobre os
empréstimos concedidos pelas suas associadas. O aumento da alíquota é uma das
medidas anunciadas na quarta-feira à noite pelo governo para tentar conter o rombo
nas contas públicas.
Se essa medida for aplicada, vamos ter um aumento no custo das nossas operações
para os cooperados, o que tira parte da nossa competitividade. Vamos conversar como
Banco Central e a Fazenda. É uma tentativa de abrir um diálogo e reverter essa ideia
— disse Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB.
Todas as operações de crédito feitas no país possuem uma alíquota de IOF de 0,38%.
Além disso, há um adicional de até 3% ao ano. Os empréstimos concedidos por
cooperativas estavam isentos dessa alíquota adicional.
Freitas defende que esse benefício era necessário porque as cooperativas, por lei, não
têm algumas limitações em relação aos bancos comerciais e a isenção dessa alíquota
de até 3% do IOF era uma espécie de compensação.
As cooperativas só podem oferecer serviços (empréstimos, pagamentos,
movimentação de conta) a seus associados, como um grupo de produtores rurais, e
não é permitido que um ente público seja um associado, mesmo que não haja outro
tipo de acesso a serviços financeiros no local.
Ao anunciar essa medida, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que seria
possível arrecadar R$ 1,2 bilhão neste ano – uma pequena parcela dos R$ 58,2 bilhões
necessários para atingir a meta de déficit de R$ 139 bilhões. No entanto, não detalhou
como será feita a cobrança.
Por essa falta de detalhamento, Freitas afirmou que é difícil mensurar o impacto na
cobrança no sistema de cooperativas, que tem uma carteira de crédito em torno de
R$ 110 bilhões. O dirigente afirmou ainda que o setor foi pego de surpresa, porque
nunca foi cogitada essa possibilidade.
Temos uma série de limitações e a isenção do IOF era uma compensação. Fomos
surpreendidos com a notícia porque nunca nos consultaram sobre o tema. Eu acho que
é uma questão que precisa ser avaliada — disse, acrescentando que o sistema conta
com 1019 cooperativas de crédito associadas.

Setor de serviços no Brasil avança 0,7% em fevereiro, diz IBGE
13/04/2017 – Fonte: R7
Após mudança de metodologia no cálculo, o volume do setor de serviços do Brasil
registrou crescimento de 0,7 por cento em fevereiro em relação a janeiro, com
destaque para os serviços prestados à família, mas acabou mostrando perda de 5,1
por cento na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
Em janeiro, após mudança no cálculo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) informou nesta quinta-feira que o setor havia subido 0,2 por cento na
comparação mensal, após queda de 2,2 por cento reportada antes. A nova
metodologia de cálculo leva em conta o ano base de 2014, e não mais 2011.
"Estamos no quarto mês com crescimento na margem e isso mostra sinal positivo. Se
você olhar com mais cuidado, o setor apresenta expansão e movimento de reação",
disse o gerente da pesquisa, Roberto Saldanha.
Segundo o IBGE, em fevereiro sobre janeiro, destacaram-se os segmentos de Serviços
prestados às famílias (+0,6 por cento), Transportes, serviços auxiliares dos
transportes e correio (+0,5 por cento) e Serviços profissionais, administrativos e
complementares (+0,2 por cento).
Na outra ponta, a atividade de Serviços de informação e comunicação mostrou queda
de 1,5 por cento no período.
O agregado especial das Atividades turísticas apresentou crescimento de 0,2 por cento
na comparação com o mês imediatamente anterior.
O setor de serviços vinha sofrendo diretamente o impacto do desemprego elevado no
país, com cerca de 13,5 milhões de pessoas sem trabalho. Isso apesar da
desaceleração da inflação, que encosta na meta do governo.
Temer vê consenso de que será cumprido regime de metas, diz porta-voz
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer destacou, em mensagem lida pelo seu porta-voz Alexandre
Parola, que a redução da taxa básica de juros do Banco Central em um ponto – de
12,25% para 11,25% ao ano – foi recebida com “grande satisfação” e disse que “pela
primeira vez em anos, há consenso entre os agentes econômicos de que será cumprido
o regime de metas de inflação estabelecido pelo Banco Central”.
Na mensagem, lida nesta noite de quarta-feira, 12, no Palácio do Planalto, o portavoz destacou que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) foi a quinta
redução seguida da taxa Selic “e a maior observada desde março de 2009, fazendo
com que a taxa básica de juros alcance seu menor patamar desde outubro de 2014”.
Segundo o porta-voz, a decisão “foi justificada com bases nos sólidos indicadores
recentes da economia brasileira”.
Ao destacar que a inflação no País no primeiro trimestre de 2017 atingiu seu nível
mais baixo desde o Plano Real e que há consenso no cumprimento da meta, o portavoz disse que “o compromisso do Governo Federal com o equilíbrio das contas públicas
tem sido fundamental para resgatar a credibilidade do País”.
Retomada
A fala do porta-voz destacou ainda que o resgate da confiança “é reforçado pelos sinais
concretos da retomada do crescimento econômico”.

“Indicadores como o aumento na venda de veículos automotores, a diminuição dos
estoques nas empresas, a melhora já perceptível no número de carteiras assinadas e
os resultados históricos obtidos na balança comercial indicam que o Brasil avançou em
sua travessia para sair da maior crise econômica de nossa história. Hoje, a recessão é
algo que já estamos a deixar para trás”.
Em linha com o discurso adotado pelo presidente, de que o País não pode ficar
paralisado, mesmo após as revelações das delações da Odebrecht, o porta-voz
enfatizou que “o momento, agora, é de reforçar o compromisso de todos com a agenda
de reformas que proporcionará crescimento ainda maior nos próximos meses, com a
retomada do emprego sobre as bases sólidas das responsabilidades fiscal e social.
Perguntas e respostas sobre a reforma da Previdência
13/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Perguntas e respostas FÓRMULA 85/95 Reforma da Previdência acaba com a fórmula
85/95? Aprovada em 2015 como parte das pautas-bomba do então presidente da
Câmara, Eduardo Cunha, o fator 85/95 garante hoje benefício pleno (sem a redução
do fator previdenciário) a trabalhadores cuja soma de idade e tempo de contribuição
somasse 85 (mulheres) ou 95 (homens). Para se beneficiar dessa regra é preciso ter
cumprido o tempo mínimo de contribuição: 30 anos (mulheres) ou 35 (homens). Para
professores, o fator é 80/90 e a contribuição mínima é 23 (mulheres) e 30 (homens).
Quando o Congresso aprovar a nova lei sobre a Previdência, apenas quem já tiver
cumprido as condições para se aposentar pelas regras atuais terá seus direitos
preservados. Por exemplo, um trabalhador homem de 57 anos que contribuiu por 37
manterá o direito de se aposentar por tempo de contribuição pelas regras atuais (com
o fator previdenciário). Mas, como a soma de seus pontos é 94, não poderá mais usar
o fator 85/95.
SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA O que acontece com quem já tenha agendado data
para solicitar aposentadoria em mês futuro no qual cumprirá o tempo de contribuição
das regras atuais, se a reforma for aprovada antes da data agendada?
Na realidade ele não poderia nem fazer o agendamento. Porém, se o fizer, somente
terá direito à aposentadoria, caso tenha preenchido todos os requisitos e, inclusive, a
partir da data que preencheu os requisitos e não a partir da data do agendamento.
CONTRIBUIÇÃO MISTA, PARA O RGPS E O RPPS Onde encontrar informações sobre
como será o cálculo para quem tem tempo misto de contribuição (no setor público e
no privado, como professor e em outras funções)?
Como se trata de situações que são definidas caso a caso, é difícil formular uma
resposta homogênea, mas gostaríamos de indicar uma fonte onde o leitor poderá
encontrar informação sobre as mudanças propostas: apresentações e informações
estão
disponibilizadas
no
site
da
Previdência
no
endereço
http://www.previdencia.gov.br/reforma/, mas casos específicos terão que ser
analisados caso a caso.
ACÚMULO DE APOSENTADORIAS É possível acumular aposentadorias? É permitido em
regimes diferenciados e desde que cumpridos os requisitos em todos os regimes.
Exemplo: uma no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e outra em um Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS).
ESTÁGIOS REMUNERADOS Estágios remunerados podem ser contabilizados para
cálculo de aposentadoria?

Os estágios remunerados contam tempo para aposentadoria se houver contribuição
previdenciária. *A reforma da Previdência, no entanto, ainda pode ser alterada no
Congresso.
Governo discute compensações às mudanças na reforma da Previdência, diz
Jucá
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo está estudando medidas compensatórias de aumento de receitas e combate
a fraudes para equilibrar o impacto nas contas públicas das mudanças na proposta de
reforma da Previdência que estão sendo negociadas com o Congresso Nacional.
A informação é do líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (PMDB-RR). Em
conversa com os jornalistas no Palácio do Planalto, Jucá disse que essas medidas de
compensação serão incluídas no texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC).
Ao ser questionado sobre como vai fazer essa compensação, Jucá respondeu: “Tem
que acreditar na nossa criatividade”.
Ele não descartou a possibilidade de mudanças nas regras do Abono Salarial nem o
fim de isenções da contribuição previdenciária para as chamadas filantrópicas. Jucá
citou em especial universidades particulares que são filantrópicas e “têm aviões e
salários altos”. O senador ponderou, no entanto, que no caso das filantrópicas da área
de saúde é preciso ver o impacto e se vale a pena mudanças.
“O abono estamos discutindo. Não està definido nada”, confirmou o senador. Ele
destacou que num quadro de pouco dinheiro, é preciso verificar o que é prioridade
para ter “salário mínimo”. “É isso que estamos avaliando”, disse.
Questionado se o fim do abono salarial faz justiça social, o senador respondeu: “O
abono é um instrumento de repasse de recursos. Se houver pouco recursos, vai se
discutir se é melhor dar abono ou um salário mínimo para quem ganha Benefício de
Prestação Continuada [BCP]”, afirmou.
O líder do governo disse que o assunto foi discutido em reunião na terça-feira, 11, à
noite com o presidente Michel Temer. Ele acrescentou que essa compensação é
necessária para equilibrar a conta da reforma. Segundo ele, o PMDB apoia os ajustes
e as compensações. “Temos que ter compensações. Estamos fazendo uma reforma
que não é para resolver o problema. Quem disse que é para Previdência está
equivocado. Não viu os números”, enfatizou Jucá.
Segundo ele, daqui a alguns anos será preciso ter outra reforma. “Nós estamos
querendo diminuir o ritmo do déficit e se estamos dando concessões temos que buscar
alguns caminhos para equilibrar a conta”, disse.
Marun: leitura do relatório da Previdência está convocada para dia 18
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun
(PMDB-MS), afirmou nesta quarta-feira, 12, que a leitura do relatório do deputado
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) no colegiado está convocada para a próxima terça-feira,
dia 18, às 11h. Antes, o relator deve se reunir com os líderes da base aliada do governo
e com o presidente Michel Temer para apresentar a versão final do texto.
A ideia de realizar um jantar na véspera para apresentar o novo texto aos líderes foi
abandonada. Segundo Marun, porque muitos deputados já haviam marcado o retorno
a Brasília para depois de segunda-feira, aproveitando o feriado de Páscoa.

Marun chegou no fim da tarde ao Ministério da Fazenda, onde o relator e o ministro
Henrique Meirelles devem acertar os detalhes do texto. Um dos focos da conversa será
a regra de transição, que deve ter idades mínimas iniciais de 50 anos para mulheres
e de 55 anos para homens, como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo
real do Grupo Estado. Oliveira Maia e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano,
também estão no encontro, mas chegaram sem falar com a imprensa.
“Tem várias situações para análise. Não acredito que ele (relator) vá definir o texto
final (hoje), vai ouvir opinião do ministro sobre as alternativas apresentadas”, disse
Marun. O presidente da comissão voltou a dizer que a Lista de Fachin, revelada em
primeira mão pelo Grupo Estado, não afetará a tramitação da reforma. “De forma
alguma, seria irresponsável permitirmos que essa lista, que na verdade é autorização
de abertura de inquérito, prejudique a votação”, disse Marun.
Após lista, vice da Câmara defende que Temer retire reforma da Previdência
13/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Integrante do partido de Michel Temer, o vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho
(PMDB-MG), defendeu nesta quarta-feira (12) que o presidente da República retire do
Congresso Nacional a reforma da Previdência, a prioridade número um do governo em
2017. Um dia depois da divulgação dos novos alvos da Lava Jato, Ramalho disse que
o momento é de muita tensão e que não é hora de passar nenhuma reforma no
Congresso.
"Neste momento é muito ruim passar qualquer tipo de reforma aqui no Parlamento.
Eu se fosse o governo recolhia ela [a da Previdência]. É melhor recolher ela do que
perder. E mandaria uma nova reforma discutida com a sociedade. É a melhor maneira
de ganhar essa batalha", afirmou Ramalho. Segundo ele, "a sociedade brasileira é toda
contra a reforma da Previdência".
O governo apoia neste momento três grandes reformas em tramitação na Câmara, a
da Previdência, a trabalhista e a política. Todas elas estão na reta final de análise nas
respectivas comissões especiais e, em breve, estarão prontas para votação em
plenário.
Alguns parlamentares que estão na linha de frente dessas reformas são citados na
delação da Odebrecht, como o relator da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA),
e da política, Vicente Cândido (PT-SP). A divulgação da lista do ministro Edson Fachin,
relator da Lava Jato, esvaziou os trabalhos da Câmara e do Senado nestas terça e
quarta.
Subsídios ao MEI podem gerar esqueleto para o governo, diz Ipea
13/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O aumento do faturamento exigido para adesão ao chamado
Microempreendedor Individual (MEI) , assim como a redução da contribuição,
está desvirtuando o foco do programa, que seria a baixa renda, e pode gerar
um “esqueleto” para o governo, segundo nota técnica do Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea).
Segundo a nota, o valor das contribuições previdenciárias não será suficiente para
cobrir as aposentadorias no futuro.
O patamar das desonerações previdenciárias é um ponto em discussão no âmbito da
reforma da Previdência e se intensificou com a aprovação do projeto de terceirização
pela Câmara.

O governo pretende fazer alterações nas regras para adesão ao MEI para elevar
arrecadação. A ideia, segundo técnico do governo, seria restringir a abrangência do
programa, que tem vantagens tributárias para os empresários individuais, ou fazer
uma nova calibragem na alíquota cobrada sobre o salário mínimo.
No ano passado, segundo dados da Receita, a arrecadação do MEI foi de R$ 1,397
bilhão e a renúncia chegou a R$ 1,676 bilhão. A inadimplência é próxima dos 58%. No
fim de 2016, havia cerca de 6,6 milhões de inscritos no MEI.
O estudo, assinado pelo coordenador de Previdência do Ipea, Rogério Nagamine
Costanzi, e pela pesquisadora Graziela Ansiliero, aponta que as mudanças feitas nos
programa aumentaram o subsídio implícito e elevaram o risco de uma focalização “não
adequada”. Em 2011, a alíquota de contribuição do MEI foi reduzida de 11% para 5%
do salário mínimo e o teto de faturamento passou de R$ 36 mil para R$ 60 mil e deve
atingir R$ 81 mil a partir do próximo ano.
A avaliação é que o aumento do teto do faturamento expande o potencial de
beneficiários com um nível socioeconômico mais elevado. “Por outro lado,
contraditoriamente, a drástica redução da alíquota contributiva amplia subsídios a um
grupo que cada vez menos se enquadra no perfil esperado de trabalhadores que
necessitem de tal suporte”, explica a nota.
Com isso, as contribuições feitas pelos beneficiários do MEI não serão suficientes para
bancar os benefícios previdenciários desse público, o que pode implicar agravamento
do desequilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Segundo cálculo do coordenador de Previdência do Ipea, para cada um milhão de
adesões ao MEI, a arrecadação anual (com base no salário mínimo de R$ 937) é de
R$ 562 milhões. Por outro lado, quando essas pessoas se aposentarem, a despesa
chegará a R$ 12,2 bilhões.
“O grau de subsídio das regras do MEI é extremamente elevado. Dependendo da
hipótese e da taxa de juros utilizadas, o valor presente das contribuições do MEI pode
representar apenas 4,3% do valor presente esperado dos pagamentos, ou seja, um
subsídio que pode chegar a 95,7%. Diante deste elevado custo atuarial, o MEI deveria
ser focalizado em trabalhadores com limitada capacidade financeira para contribuir
para a Previdência Social”, destaca a nota.
Instituído em 2008, o MEI saiu do papel no ano seguinte com o objetivo de ampliar a
formalização de microempreendedores assim como a cobertura previdenciária entre
trabalhadores por conta própria ou autônomos considerados de baixa renda.
Atualmente, o MEI é destinado para pessoas que trabalham por conta própria e
faturam até R$ 60 mil.
Lista de Fachin afeta ‘totalmente’ as reformas, diz vice-presidente da Câmara
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) avaliou
nesta quarta-feira, 12, que a lista de inquéritos abertos pelo ministro Edson Fachin,
relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), com base nas delações da
Odebrecht, afeta “totalmente” a aprovação das reformas da Previdência e trabalhista
no Congresso Nacional. Para ele, o momento é “muito tenso, muito grave”.
“O momento é muito tenso, é muito grave. Mas temos que aguardar primeiro a defesa
de cada um. As coisas são muito graves, mas não podemos sair condenando. As coisas
são graves, são gravíssimas. O momento não é bom, o momento é ruim para todos
os políticos”, afirmou Ramalho, que assumiria a presidência da Câmara, caso o atual

presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um dos alvos da lista de Fachin, seja afastado do
posto.
Ramalho disse que esteve nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, e disse a ele que as reformas não vão passar. “Disse a ele que ele está
fazendo um bom trabalho de articulador político, mas que estou sentindo que,
infelizmente, as reformas não vão passar, nem se tirar tudo”, afirmou. “Não sei o que
é pior para o governo: retirar a reforma (da Previdência) ou perder”, acrescentou.
Para o 1º vice-presidente, o melhor agora seria o governo retirar a reforma. “Penso
que sim, mas antes temos de dar a todos o direito de defesa. As coisas são graves,
gravíssimas, mas o parlamento vive das ruas. Mas hoje, se você me perguntar sobre
as reformas, neste momento, é muito ruim passar qualquer tipo de reforma no
Parlamento. Eu, se fosse o governo, recolheria a reforma da Previdência. É melhor
recolher do que perder”, afirmou.
O peemedebista sugeriu que o Executivo faça um novo texto para a reforma da
Previdência, discutido com a sociedade previamente. “Essa é uma batalha que se
ganha com as ruas, com o povo”, afirmou Ramalho. E emendou: “Não estou aqui para
derrotar o governo, não é essa minha função”. O parlamentar mineiro pregou que se
discuta com a sociedade um novo projeto, já que a população é contra o projeto.
Ramalho lembrou que na terça a Câmara já não conseguiu votar o projeto que
estabelece um programa de recuperação fiscal para Estados em calamidade financeira.
Ele disse que o tema é importante, mas que o momento é muito tenso para levar o
debate adiante e que o projeto também deve ser “recolhido”. “Temos de primeiro
aguardar as defesas de cada pessoa”, completou. Ele disse que sua posição não é de
defesa de paralisia do parlamento, mas de votar projetos de interesse da população.
Como revelou com exclusividade o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do
Grupo Estado e o jornal O Estado de S. Paulo nessa terça-feira, 11, o ministro Edson
Fachin autorizou abertura de inquérito para investigar 98 pessoas, incluindo oito
ministros do governo Michel Temer, 24 senadores, entre o presidente do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE), e 39 deputados federais, entre eles o atual presidente da
Câmara. Também estão na lista um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e
três governadores.
Meirelles: avaliação é de que lista não vai prejudicar votação das reformas
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, descartou nesta quarta-feira, 12, o risco
de atrasos na votação das reformas depois da divulgação da lista do ministro Edson
Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), de inquéritos abertos
contra ministros e políticos aliados do governo.
Em entrevista exclusiva ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado), Meirelles disse que a lista não muda o foco das reformas e antecipou que os
técnicos da área econômica do governo estão calculando no período da tarde o impacto
da proposta discutida no período da manhã, em reunião no Palácio do Planalto, para
a regra de transição no parecer da reforma da Previdência que será apresentado aos
líderes no próximo dia 17.
Pela nova proposta que está na mesa de discussão, seria fixado como patamar de
idades mínimas na transição 50 anos para mulheres e de 55 anos para homens.
Segundo o ministro, uma definição sobre a regra será fechada em reunião hoje à tarde
com o relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). Alguns pontos do
relatório, no entanto, ainda poderão ficar pendentes de discussão. “Estamos fazendo

a conta agora exatamente para ver o impacto. Vamos ver exatamente como é antes
de chegar a conclusões precipitadas”, disse o ministro.
Meirelles disse que o cronograma de votação da reforma está mantido. Numa avaliação
pragmática do impacto da lista nas votações do Congresso, o ministro disse que é
pouco provável que deputados deixem de votar qualquer projeto por causa da lista do
ministro Fachin.
Sobre a reação negativa do mercado à divulgação da lista, o ministro enfatizou que a
preocupação dos analistas é com o risco de atraso nas reformas. “O mercado não tem
opinião sobre a lista. O que o mercado se preocupa é se a lista vai ou não prejudicar
a votação das reformas. Isso é normal. A minha avaliação é que não vai prejudicar”,
disse. Segundo ele, o Congresso vai continuar funcionando normalmente.
“A lista é uma lista de abertura de inquérito, é um processo longo em que os
congressistas e outras autoridades e empresários vão se defender no processo
investigativo”, ponderou. Meirelles acrescentou que a orientação do presidente Michel
Temer nesse momento é continuar trabalhando, esclarecendo, focando agora no
relatório da Previdência. O trabalho, disse ele, continua normalmente dentro do
cronograma.
Compensações
O ministro da Fazenda informou que vai analisar a ideia do líder do governo Romero
Jucá (PMDB-RR) de incluir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) medidas de
compensação para aumentar as receitas, entre elas, a possibilidade de reduzir as
isenções tributárias para entidades filantrópicas, como as faculdades particulares. “É
uma ideia que ele apresentou, nós vamos analisar. Não tem decisão tomada sobre
isso, não”, afirmou.
Ele descartou mudanças no abono salarial para compensar as concessões que estão
sendo feitas na reforma. “Nós, como eu já mencionei, não estamos pensando no
abono. Agora, o senador, se ele apresentar sugestões, certamente nós vamos
considerar, analisar”, disse o ministro.
Fechar questão na reforma é instrumento legítimo de marcar posição, diz
Jucá
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), admitiu nesta quarta-feira,
12, que o partido pode “fechar questão” na votação da reforma da Previdência no
Congresso.
Disse, porém, que esta decisão não está ligada à autorização dada pelo relator da Lava
Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, para a abertura de
investigações contra ministros, senadores e deputados. “Fechar questão é um
instrumento legítimo para o partido marcar posição”, afirmou Jucá, que é presidente
do PMDB e também está na lista de Fachin. “Se a bancada da Câmara pedir, nós vamos
analisar na Executiva.”
No jargão político, o termo “fechar questão” é usado quando um partido orienta e toma
uma posição única sobre como cada um deve votar em determinado tema. Nesse caso,
os parlamentares que desrespeitam a determinação correm o risco de punição.
A proposta de mudanças na aposentadoria e no pagamento de pensões, enviada pelo
governo à Câmara, enfrenta muitas resistências no Congresso, até mesmo na bancada
do PMDB. Deputados temem não ser reeleitos se votarem favoravelmente à reforma.

Muitos deles contam, porém, com a manutenção do mandato e da prerrogativa de foro
privilegiado – que permite a tramitação de processos no STF – para se protegerem da
Lava Jato.
Em fevereiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse, em
entrevista ao jornal Valor Econômico, que a tendência do PMDB era liberar a bancada
na votação da reforma da Previdência, pois o fechamento de questão não é da cultura
do partido.
Jucá rebateu e divulgou uma nota, dizendo que o partido estava, sim, discutindo essa
possibilidade com os deputados, assim como foi feito na votação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos públicos.
O confronto público entre o ministro e o líder do governo – que já vinham se
desentendendo por outros assuntos, como o controle de parte da verba do fundo
partidário destinada a campanhas eleitorais – desagradou ao presidente Michel Temer.
“Nosso partido não tem tradição leninista”, afirmou Moreira Franco, na ocasião.
A cada seis horas, uma pessoa fica incapaz para o trabalho no Paraná
13/04/2017 – Fonte: Bem Paraná

Segundo dados da Previdência Social, no Paraná ocorrem, em média, 55,1 mil casos
de acidentes e doenças do trabalho por ano, com 230 óbitos anuais. Estatisticamente
isso quer dizer que uma pessoa morre a cada 38 horas, vítima de acidente ou doença
do trabalho.
Já os casos de invalidez, são 1,3 mil por ano no Estado - um a cada seis horas. No
Brasil, os dados são de 710 mil casos, com 2.800 mortes por ano (ou oito por dia ou,
ainda, uma morte a cada três horas). São 15 mil casos por ano de acidente ou doença
incapacitante.
Para tentar reverter estes números, o Paraná lança nesta segunda-feira, 17, a
Campanha de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que faz parte do movimento Abril
Verde. O tema deste ano é Conhecer para Prevenir. O lançamento será no auditório
da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, com início às 16
horas.
O Governo do Estado participa da campanha, por meio da Secretaria da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos e da Secretaria da Saúde.

A campanha é de âmbito nacional e no Paraná as atividades serão realizadas sob a
coordenação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em parceria, além
do Governo do Estado, com o Ministério Público Federal do Trabalho, Tribunal Regional
do Trabalho, prefeitura de Curitiba e INSS.
“Há uma perda incalculável com os acidentes de trabalho. Um pai, uma mãe ou um
filho que morre em acidente no causam uma perda que não pode ser mensurada. E
há também uma perda para toda a sociedade. A cada ano, segundo dados do Ministério
do Trabalho, a Previdência Social gasta R$ 11 bilhões com acidentes de trabalho”, diz
o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.
“Vamos unir os órgãos do governo, representantes de classe e órgãos patronais para
buscar alternativas e combater as doenças e acidentes de trabalho”, explicou Paulo
Kroneis, Superintendente Regional do Trabalho no Paraná.
AÇÕES - No dia 26 de abril (quarta-feira) um evento no calçadão da Rua XV de
Novembro, no centro de Curitiba, fará um alerta aos trabalhadores sobre a importância
do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Dados sobre os acidentes de
trabalho no Brasil e no mundo vão servir de alerta para que os trabalhadores adotem
uma postura mais preventiva.
Nos dias 26 e 27 de abril será realizado o I Seminário Internacional de Saúde e
Segurança do Trabalho, uma promoção do Programa Trabalho Seguro do Tribunal
Regional do Trabalho do Paraná.
INTERIOR - No Interior do Paraná também haverá vários eventos para promover a
conscientização e o debate sobre doenças e acidentes de trabalho. Um Fórum de Saúde
e Segurança do Trabalho será realizado dia 20 de abril, no Senai de Londrina, e no dia
28, em Ponta Grossa.
Nas Agências do Trabalhador de todo o Estado estão programadas atividades de
informação para trabalhadores e empregadores.
DIA MUNDIAL – Em 28 de abril é comemorado o Dia Mundial de Segurança e Saúde
e Trabalho e, por isso, o mês foi escolhido no Brasil para uma abordagem mais intensa
sobre a questão. A data foi escolhida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
em homenagem aos 78 trabalhadores que morreram em explosão de uma mina, nos
Estados Unidos, em 28 de abril de 1969. No Brasil, o dia 28 de abril é também o Dia
Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho.
SERVIÇO
Lançamento da Campanha de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Data: segunda-feira (17.04)
Horário: 16 horas
Local: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
Rua José Loureiro, 574, 3° andar.
Salário mínimo regional do Paraná é reajustado e vai de R$ 1.190,20 a R$
1.414,60
13/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
O governador Beto Richa assinou nesta quarta-feira (12) decreto que reajusta em 7%
o salário mínimo regional para 2017. O reajuste entra em vigor a partir de 1º de maio.

As novas faixas salariais variam de R$ 1.190,20 a R$ 1.414,60. O valor foi ajustado
conforme o percentual aplicado para o salário mínimo nacional, como determina a Lei
18.766 de maio de 2016, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná.
O mínimo regional é utilizado para regulamentar o salário de quatro categorias
profissionais que não têm convenção nem acordo coletivo de trabalho, alcançando
cerca de 1,5 milhão de trabalhadores. Elas estão definidas na Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO), que agrupa os trabalhadores de acordo com suas funções.
Uma das categorias é a de trabalhadores agropecuários, florestais e de pesca. O piso
regional passa a ser de R$ 1.223,20. Para os trabalhadores de serviços administrativos
e serviços; vendedores do comércio em lojas e mercados e trabalhadores de reparação
e manutenção o piso salarial passa para R$ 1.269,40.
O piso salarial dos trabalhadores da produção de bens e serviços industriais passa para
R$ 1.315,60. Já para os técnicos de nível médio o novo valor é de R$ 1.414,60.
DATA BASE – Conforme o decreto assinado pelo governador, a data base para reajuste
do piso mínimo regional será antecipada em um mês a cada ano, fixando-se em 1º de
março para 2018, em 1º de fevereiro para 2019 e em 1º de janeiro para 2020.
Debate na Comissão de Assuntos Sociais mostra falta de consenso sobre
reforma trabalhista
13/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

O procurador do Trabalho, Renan Bernardi Kalil (2º à dir.), disse que são equivocadas
as premissas do governo de que haverá geração de emprego e valorização da
negociação trabalhista
Divergência de opiniões marcou a audiência pública sobre a reforma trabalhista, com
foco no tema “Negociado sobre o Legislado”, nesta quarta-feira (12), na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS). Os senadores da oposição e os representantes dos sindicatos
e do Ministério Público do Trabalho (MPT) afirmaram que a reforma está retirando
direitos dos trabalhadores. Senadores da base do governo, no entanto, e
representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Ministério do
Trabalho, disseram que é preciso modernizar a legislação.
De acordo com o procurador do Trabalho, Renan Bernardi Kalil, são equivocadas as
premissas do governo de que, com a aprovação do dispositivo que assegura o
“negociado sobre o legislado”, haveria um aumento na geração de emprego e seria
valorizada a negociação trabalhista. Ele citou os exemplos de Espanha e Portugal, onde
medidas semelhantes foram aprovadas, mas, um ano depois, como ressaltou, não se
verificou um aumento na geração de emprego.
Sobre a valorização da negociação coletiva, o procurador disse que o ponto de partida
deve ser o entendimento de que piorar as condições trabalhistas é uma medida
inconstitucional.
- No Brasil já se tem a prevalência do negociado sobre o legislado, desde que o
negociado seja superior ao que prevê a lei, desde que preveja patamares mais

elevados do que a lei prevê. O princípio central do Direito do Trabalho, que dá a sua
razão de ser, é o princípio da norma mais favorável – disse.
A visão de Edimilson Moreira dos Santos, assessor especial do Ministério do Trabalho,
é diferente. Para ele, as premissas da reforma trabalhista proposta pelo governo são
a garantia da segurança jurídica nas negociações coletivas e a preservação dos direitos
dos trabalhadores.
Edimilson afirmou que quem conduz a negociação são os sindicatos e que o Brasil tem
uma taxa elevada de sindicalização se comparado a outros países. Ele disse ainda que
a modificação na lei trabalhista deve deixar claro em quais situações a negociação
coletiva terá força de lei.
- A proposta que o governo trouxe à discussão não coloca especificamente que o
negociado deve prevalecer em relação ao legislado. Muito pelo contrário, diz que o
negociado terá força de lei naqueles 13 pontos ali colocados – afirmou.
Entre esses pontos, estão o parcelamento de férias, o banco de horas, a jornada de
trabalho, a remuneração por produtividade e a ampliação do contrato de trabalho
temporário de 90 para 120 dias e do regime parcial de trabalho de 25 para até 30
horas.
O representante da CNI, Pablo Rolim Carneiro, mencionou como positiva a redução do
intervalo de almoço de 1 hora para 30 minutos, possibilitando que o empregado saia
mais cedo do trabalho e evite o trânsito na volta para casa. Para ele, a reforma
trabalhista é muito importante para o setor empresarial e a negociação coletiva é o
principal instrumento para buscar a modernização trabalhista.
Pablo disse ainda que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é importante mais é
“tamanho único”, ou seja, não contempla a diversidade de setores produtivos e
realidades trabalhistas do Brasil.
- Não se trata de dizer que vamos revogar ou acabar com a CLT. De forma nenhuma.
A proposta que tem sido discutida é uma proposta que reconhece e fortalece o
instrumento que já existe. E os pontos que foram colocados são os pontos que hoje
costumeiramente são negociados no Brasil – argumentou.
Para a representante da CUT, Maria das Graças Costa, o governo precisa negociar com
os trabalhadores essa proposta. Ela disse não acreditar que a reforma trabalhista vai
gerar mais emprego, porque está retirando direitos dos trabalhadores. No caso da
diminuição do intervalo de almoço, Maria das Graças argumentou que pode até parecer
uma boa proposta, mas questionou se essa modificação não prejudicará a saúde dos
trabalhadores.
- É preciso que os parlamentares tenham muito cuidado com as decisões que serão
tomadas, porque vão modificar a nossa vida, vão modificar nosso trabalho e as
relações de trabalho – disse.
Desconfiança
Para a senadora Regina Sousa (PT-PI), o trabalhador tem direito de desconfiar da
reforma trabalhista. Segundo a parlamentar, no momento de desemprego que o país
vive, as negociações coletivas serão sempre desfavoráveis aos empregados.
- É totalmente inconcebível isso. A CLT é o mínimo, nunca foi nossa paixão. Nunca
fomos apaixonados pela CLT. Está garantido esse mínimo na CLT, aí você vai
flexibilizar? Cada negociação tem que ser uma, não pode dizer que porque está
negociado tem força de lei. Quer dizer que não mexe nunca mais, uma vez negociado
não mexe nunca mais? Não! – disse a senadora.

Da mesma forma se manifestaram os senadores Paulo Rocha (PT-PA) e Jorge Viana
(PT-AC). Para Paulo Rocha, é preciso enfrentar o capital financeiro que está querendo
tirar os direitos dos trabalhadores. Segundo Jorge Viana, a proposta do governo quer
levar o país à “Era Pré-Vargas”. É preciso, em sua avaliação, uma reforma trabalhista
que pense no futuro, visando à modernização das relações de trabalho.
Flexiblização
Por sua vez, os senadores Waldemir Moka (PMDB-MS), Armando Monteiro (PTB-PE),
Ronaldo Caiado (DEM-GO) e a presidente da comissão, Marta Suplicy (PMDB-SP),
mostraram-se favoráveis à reforma trabalhista proposta pelo governo. Moka não vê
problema em flexibilizar as regras desde que se respeitem os direitos dos
trabalhadores.
Armando Monteiro trouxe o exemplo da França e da Alemanha. Há 20 anos, disse o
senador, os dois países tinham uma renda média per capita semelhante e, atualmente,
a renda alemã é bem maior do que a francesa porque os alemães fizeram uma reforma
trabalhista, não realizada pelos franceses.
- Não temos hoje no Brasil um bom ambiente. Eu me pergunto: a realidade do mercado
de trabalho no país é algo edificante? Um país que tem um contingente imenso de
trabalhadores na informalidade, num modelo em que se tributa fortemente o emprego
formal? Então, não temos um ambiente perfeito, portanto temos que estar abertos à
modernização dessas instituições – disse o senador.
Relator lê parecer da reforma trabalhista; veja principais pontos
13/04/2017 – Fonte: Contábeis.com
Relator do projeto que prevê uma reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN) apresentou nesta quarta-feira (12) à comissão especial da Câmara que
discute o tema o parecer preliminar em que propõe algumas garantias ao trabalhador
terceirizado e o fim da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical.
O texto foi encaminhado ao Legislativo pelo governo do presidente Michel Temer e
propõe uma reformulação nas regras trabalhistas.
A leitura serviu apenas para dar conhecimento do teor do relatório aos demais
integrantes da comissão. A apresentação oficial será feita na próxima terça-feira,
quando, então, os deputados poderão pedir vista (mais prazo para análise), o que
adiará a discussão e votação para a semana que vem.
Há uma intenção do presidente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de
votar um requerimento de urgência no plenário, o que poderá acelerar a votação na
comissão, reduzindo o prazo de emendas.
Veja os principais pontos do texto:
Férias em três etapas
Hoje, as férias podem ser tiradas em dois períodos, desde que um deles não seja
inferior a 10 dias corridos.
Pelo novo texto, desde que o empregado concorde, as férias poderão ser usufruídas
em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e
os demais não poderão ser menores do que 5 dias corridos, cada um. Também fica
vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de
repouso semanal remunerado.

Acordo
O parecer de Marinho estabelece as situações que poderão ser negociadas entre
empregadores e trabalhadores e, em caso de acordo, vão prevalecer sobre a lei
trabalhista (veja a lista completa no final desta reportagem).
Entre os pontos que poderão ser negociados, estão, além do parcelamento de férias
em até 3 vezes no ano, a jornada de trabalho, a redução de salário 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.
Terceirização
O relatório propõe uma série de salvaguardas para o trabalhador terceirizado. Em
março, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que permite a terceirização para
todas as atividades de uma empresa.
O parecer inclui 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.
Contribuição sindical
Atualmente, o pagamento da contribuição sindical é obrigatório e vale para
empregados sindicalizados ou não. Uma vez ao ano, é descontado o equivalente a um
dia de salário do trabalhador. Se a mudança for aprovada, a contribuição passará a
ser opcional.
Multa
Pela legislação atual, o empregador que mantém empregado não registrado fica sujeito
à multa de um salário-mínimo regional, por empregado não registrado, acrescido de
igual valor em cada reincidência.
Na reforma enviada pelo governo, o texto propõe multa de R$ 6 mil por empregado
não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. No caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte, a multa prevista é de R$ 1 mil. O texto
prevê ainda que o empregador deverá manter registro dos respectivos trabalhadores
sob pena de R$ 1 mil.
Em seu parecer, porém, Rogério Marinho reduziu o valor da multa para R$ 3 mil para
cada empregado não registrado. No caso de micro e pequenas empresas, a multa será
de R$ 800. Na hipótese de não serem informados os registros, ele reduziu a multa
para R$ 600.
Jornada de trabalho
Hoje, a legislação não conta como jornada de trabalho o tempo gasto pelo trabalhador
no deslocamento até o local de trabalho e na volta para casa, por qualquer meio de
transporte. A exceção é quando o empregado usa transporte fornecido pelo
empregador por ser um local de difícil acesso ou onde não há transporte público.
O relator modifica o texto para deixar claro que não será computado na jornada de
trabalho o tempo que o empregado levar até “a efetiva ocupação do posto de trabalho”
e não mais até o local de trabalho. Além disso, deixa de considerar como jornada de
trabalho o tempo usado pelo empregado no trajeto utilizando meio de transporte
fornecido pelo empregador “por não ser tempo à disposição do empregador”.
Também não será computado como extra o período que exceder a jornada normal
quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de
insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, ou ficar nas dependências

da empresa para exercer atividades particulares, como higiene e troca de roupa ou
uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.
Regime parcial
A CLT em vigor considera trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração
não passe de 25 horas semanais. Pela legislação atual, é proibida a realização de hora
extra no regime parcial.
O parecer do relator aumenta essa carga para 30 horas semanais, sem a possibilidade
de horas suplementares por semana. Também passar a considerar trabalho em regime
de tempo parcial aquele que não passa de 26 horas por semana, com a possibilidade
de 6 horas extras semanais. As horas extras serão pagas com o acréscimo de 50%
sobre o salário-hora normal.
As horas extras poderão ser compensadas diretamente até a semana seguinte. Caso
isso não aconteça, deverão ser pagas.
Regime normal
Em relação ao regime normal de trabalho, o parecer mantém a previsão de, no
máximo, duas horas extras diárias, mas estabelece que as regras poderão ser fixadas
por “acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho”. Hoje, a CLT
diz que isso só poderá ser estabelecido “mediante acordo escrito entre empregador e
empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho”.
Pela regra atual, a remuneração da hora extra deverá ser, pelo menos, 20% superior
à da hora normal. O relator aumenta esse percentual para 50%.
Banco de horas
Hoje, a lei prevê a compensação da hora extra em outro dia de trabalho, desde que
não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. A regra é
estabelecida por acordo ou convenção coletiva de trabalho.
O texto do relator prevê que o banco de horas poderá ser pactuado por acordo
individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
Além disso, poderá ser ajustada, por acordo individual ou coletivo, qualquer forma de
compensação de jornada, desde que não passe de dez horas diárias e que a
compensação aconteça no mesmo mês.
Jornada de 12 x 36 horas
Hoje, a Justiça autoriza a realização da jornada de 12 horas de trabalho alternados
por 36 horas de descanso para algumas categorias. Esse tipo de jornada de trabalho
é seguido por várias categorias, sendo observado o limite semanal de cada profissão
em legislação específica.
Com a reforma trabalhista, a jornada 12x36 passa a fazer parte da legislação. O texto
também prevê que a remuneração mensal incluirá descanso semanal remunerado e
descanso em feriados.
Trabalho remoto ou home office
Atualmente, não há previsão na legislação para o trabalho home office, como quando
o empregado trabalha de casa.
O texto do relator inclui o trabalho em casa na legislação e estabelece regras para a
sua prestação. Ele define, por exemplo, que o comparecimento às dependências do
empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do
empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de trabalho remoto.

Deverá haver um contrato individual de trabalho especificando as atividades que serão
realizadas pelo empregado. O contrato também deverá fixar a responsabilidade sobre
aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos, além da infraestrutura
necessária, assim como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado. As
utilidades não poderão integrar a remuneração do empregado.
Dano extrapatrimonial
O texto inclui na legislação trabalhista a previsão do dano extrapatrimonial, quando
há ofensa contra o empregado ou contra a empresa.
São consideradas passíveis de reparação quando, no caso da pessoa física, por
exemplo, houver ofensa à honra, imagem, intimidade, liberdade de ação ou saúde. No
caso da pessoa jurídica, quando houver ofensa à imagem, marca, nome, segredo
empresarial e sigilo da correspondência. Caberá ao juiz fixar a indenização a ser paga.
Segundo o relator, o objeto é disciplinar os procedimentos para evitar “decisões
díspares” da Justiça para situações parecidas. Ele fixa critérios objetivos que deverão
ser seguidos pelos juízes para definir o valor da indenização.
Trabalhador autônomo
O texto do relator deixa claro que a contratação do autônomo, com ou sem
exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado.
Trabalho intermitente
Sobre o contrato individual de trabalho, o relator mantém que ele poderá ser acordado
verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, mas inclui a
previsão para que o trabalho seja prestado de forma intermitente, que permite a
contratação de funcionários sem horário fixo de trabalho.
O contrato deverá ser por escrito e conter especificamente o valor da hora de trabalho,
que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele pago aos demais
empregados que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.
O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de
antecedência. No período de inatividade, o trabalhador prestar serviços a outros
contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá
o pagamento imediato das parcelas do salário, férias e décimo terceiro salário
proporcionais. Também haverá o recolhimento da contribuição previdenciária e do
FGTS.
Sucessão empresarial
O relatório prevê que, no caso de sucessão empresarial ou de empregadores, as
obrigações trabalhistas passam a ser de responsabilidade do sucessor.
Pontos que podem ser negociados ou não em acordos coletivos para ter força
de lei
O relator estabelece quais pontos poderão se sobrepor à lei quando houver acordo
coletivo:









pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
banco de horas individual;
intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para
jornadas superiores a seis horas;
adesão ao Programa Seguro-Emprego
plano de cargos, salários e funções
regulamento empresarial;
representante dos trabalhadores no local de trabalho;
“teletrabalho”, ou home office e trabalho intermitente;








































remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas e remuneração por
desempenho individual;
modalidade de registro de jornada de trabalho;
troca do dia de feriado;
identificação dos cargos que demandam a fixação da cota de aprendiz;
enquadramento do grau de insalubridade;
prorrogação de jornada em ambientes insalubres;
prêmios de incentivo em bens ou serviços;
participação nos lucros ou resultados da empresa.
O texto traz ainda as hipóteses nas quais não será permitida, por acordo
coletivo, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:
normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de
Trabalho e Previdência Social;
seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS;
salário-mínimo;
valor nominal do décimo terceiro salário;
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
proteção do salário na forma da lei;
salário-família;
repouso semanal remunerado;
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do
normal;
número de dias de férias devidas ao empregado;
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
licença-maternidade com a duração mínima de 120 dias;
licença-paternidade nos termos fixados em lei;
proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias;
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho;
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;
aposentadoria;
seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;
ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão
do trabalhador com deficiência
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos;
medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;
igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente
e o trabalhador avulso;
liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador;
direito de greve;
definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de
greve;
tributos e outros créditos de terceiros.

Justiça do Trabalho
No relatório, Marinho propõe um maior rigor para a criação e alteração de súmulas,
interpretações que servem de referência para julgamentos.

Ficará 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.
Ainda assim, essa definição só poderá ser feita se a mesma matéria já tiver sido
decidida de forma idêntica por unanimidade em pelo menos dois terços das turmas,
em pelo menos dez sessões diferentes.
Má-fé
O texto estabelece punições para quem, seja o reclamante ou o reclamado, agir com
má-fé em processos judiciais na área trabalhista. O juiz poderá dar condenação de
multa, entre 1% e 10% da causa, além de indenização para a parte contrária.
Será considerada de má-fé a pessoa que alterar a verdade dos fatos, usar o processo
para objetivo ilegal, gerar resistência injustificada ao andamento do processo, entre
outros.
Governo quer mostrar agenda positiva com aprovação da reforma trabalhista
13/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo quer acelerar a aprovação da reforma trabalhista para criar uma agenda
positiva e mostrar que não está paralisado pela lista de políticos citados nas delações
da Odebrecht.
A avaliação é que as mudanças na lei foram bem recebidas na Câmara e entre
empresários e especialistas. Assim, o relatório apresentado pelo deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN) deverá ter apoio do Planalto.
O presidente Michel Temer e Marinho se encontraram na quarta (12) para conversar
sobre o que consideraram uma boa repercussão do relatório.
Na noite anterior, Temer e assessores próximos, entre eles os ministros Moreira Franco
(Secretaria-Geral da Presidência) e Eliseu Padilha (Casa Civil), alçaram a reforma à
"agenda positiva".
Há um item, porém, que pode empacar no Congresso: o fim da contribuição sindical
obrigatória, que enfrenta resistência de sindicalistas.
O dinheiro também irriga entidades empresariais como a Fiesp (federação das
indústrias de São Paulo) e a CNI (Confederação Nacional da Indústria), que
participaram da elaboração da reforma.
Temer mandou mensagem aos descontentes: não vai interferir. Não pedirá votos nem
a favor nem contra. As centrais ainda confiam em que o presidente liberará a votação,
mas vetará o trecho caso seja aprovado no Congresso.
Para demonstrar apoio, o Planalto convidou Marinho para apresentar o relatório aos
411 deputados da base aliada em café marcado para a próxima terça-feira (18).
O objetivo inicial do encontro era apresentar apenas o relatório da reforma da
Previdência.

Reforma trabalhista inclui demissão em comum acordo
13/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A proposta de reforma trabalhista inclui um novo modelo de demissão, em que
empresa e empregado podem rescindir o contrato em comum acordo, com pagamento
de metade da multa e do aviso prévio sem direito a seguro-desemprego.
O projeto também prevê acesso a 80% do saldo da conta do FGTS nesse tipo de
desligamento.
O texto foi apresentado na Câmara nesta quarta-feira (12) pelo deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista.
Hoje, o contrato pode ser rompido a pedido do trabalhador ou do empregador.
No primeiro caso, não há indenização, o saldo do FGTS não é liberado e, caso o
empregado não cumpra o aviso prévio, ele é descontado das verbas rescisórias.
Se o rompimento ocorre a pedido da empresa por justa causa, aplicam-se as mesmas
regras e não há aviso prévio. Caso não haja justa causa, o demitido tem direito a aviso
prévio, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e direito a acessar sua conta no fundo.
Segundo a advogada e professora da PUC Carla Romar, essa possibilidade vai evitar
situações de conflito em que o funcionário quer ser demitido, recebendo indenização
e com acesso ao FGTS, mas o empregador não quer para não arcar com esses custos.
Ela não acredita que as empresas possam aproveitar essa nova modalidade para
demitir funcionários pagando metade do devido.
"A Justiça deve continuar adotando a presunção de demissão sem justa causa,
obrigando a empresa a comprovar que o rompimento foi em comum acordo", afirma.
O texto ainda libera diferentes tipos de jornada, como a intermitente e o home office,
e amplia a jornada parcial para até 30 horas.
Essa regulamentação é um avanço ao atender à nova realidade do mercado de
trabalho, diz Luiz Guilherme Migliora, advogado e professor da FGV Direito Rio.
Para ele, o texto tem muitas inovações positivas às empresas, mas peca em alguns
aspectos que ele classifica como "hiperliberais".
Um deles é a liberação da contratação de autônomos sem que seja reconhecido vínculo
empregatício mesmo que a prestação de serviços seja exclusiva e contínua.
"Dessa forma, as empresas podem contratar qualquer funcionário como autônomo",
diz Migliora. Hoje, autônomos só podem ser contratados para trabalhos esporádicos e
sem exclusividade.
Outro exemplo de "hiperliberalização", para Romar, é a possibilidade de trabalhadores
com ensino superior e salário maior que R$ 11 mil negociarem individualmente em
seu contrato os pontos que a proposta prevê que prevaleçam sobre a legislação.

"A lei parte do pressuposto de que eles têm condição de negociar sem serem
pressionados, mas isso nem sempre é verdade. Pode existir uma dependência
econômica absurda", diz a advogada.
A proposta também permite que qualquer profissional negocie seu banco de horas,
desde que eles sejam pagos com acréscimo de 50% do valor da hora se não forem
compensados em seis meses. As férias também poderão ser parceladas em até três
vezes.
Reforma trabalhista: relator fortalece acordo coletivo sobre legislação
13/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Relatório, de 132 páginas, também prevê o fim da obrigatoriedade da contribuição
sindical; texto pode ser votado na comissão na próxima semana

O relatório deve ser discutido e votado na comissão na próxima semana
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) leu nesta quarta-feira (12) seu relatório ao
projeto de reforma trabalhista (PL 6787/16). O documento, de 132 páginas, amplia a
proposta do governo sobre a prevalência da negociação coletiva em relação à
legislação.
O texto também traz salvaguardas ao trabalhador na Lei da Terceirização (13.429/17)
e retira o caráter obrigatório da contribuição sindical.
Pelo substitutivo os acordos entre patrões e empregados poderão prevalecer sobre a
lei como regra geral. O texto lista 16 temas para exemplificar esse ponto, como banco
de horas, parcelamento de férias e plano de cargos e salários.
O projeto original limitava a prevalência a 13 pontos específicos. “Com isso, fica
assentada a ideia de se definir como regra a prevalência da convenção coletiva e do
acordo coletivo de trabalho, e não como exceção, como se entende atualmente”, disse.
Marinho acrescentou uma lista de 29 direitos que não podem ser reduzidos ou
suprimidos por negociação. Entre eles estão liberdade sindical e o direito de greve;
FGTS; salário mínimo; 13º salário; hora extra, seguro desemprego, salário família;
licenças maternidade e paternidade; aposentadoria; férias; aviso prévio de 30 dias; e
repouso semanal remunerado.
O texto do Executivo vedava apenas a alteração por acordo coletivo de normas de
segurança e medicina do trabalho.
Convenção trabalhista
O relator restringiu a análise da convenção trabalhista pela Justiça do Trabalho à
conformidade dos elementos essenciais ao acerto do negócio jurídico. O Executivo
tinha sugerido a análise preferencial desses pontos, mas sem excluir outros. Pelo
texto, a Justiça do Trabalho, ao analisar a convenção trabalhista, deve seguir o
princípio da intervenção mínima na autonomia da negociação.
A vantagem compensatória ao trabalhador em caso de flexibilização de algum direito
previsto em lei por negociação coletiva deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional

com o substitutivo. Pelo relatório de Marinho, a ausência de contrapartidas não torna
nula a convenção. Caso a flexibilização seja anulada pela Justiça, também será anulada
a vantagem compensatória correspondente.
O sindicato que participar da convenção deverá também ser parte na ação que queira
anular cláusulas da negociação.
Terceirização
O relatório também traz duas alterações à Lei da Terceirização, sancionada em março.
A primeira estabelece uma quarentena de 18 meses entre a demissão de um
trabalhador e sua recontratação, pela mesma empresa, como terceirizado.
A segunda garante ao terceirizado que trabalha nas dependências da empresa
contratante as mesmas condições de alimentação em refeitórios, transporte,
atendimento médico e ambulatorial e treinamento destinado aos demais empregados.
A lei permite, mas não obriga esse mesmo tratamento.
Quando o número de terceirizados for acima de 20% do total de empregados diretos
da empresa, ela poderá oferecer serviços de alimentação e atendimento ambulatorial
em outro local, mas com o mesmo padrão.
O substitutivo também torna claro que a terceirização alcança todas as atividades da
empresa, inclusive a atividade-fim. A Lei de Terceirização não deixava expressa essa
possibilidade, o que poderia levar a uma interpretação diferente pela Justiça.
Votação
O presidente da comissão especial que analisa a matéria, deputado Daniel Vilela
(PMDB-GO), disse que a votação da proposta poderá acontecer já na semana que vem,
caso seja aprovado um requerimento de urgência em Plenário. Assim, os prazos de
vistas (duas sessões) e emendas ao substitutivo (cinco sessões) poderiam ser
dispensados.
O texto atualmente tramita em caráter conclusivo e, caso aprovado na comissão,
segue direto para o Senado Federal.
Vilela descartou, porém, a votação pelo Plenário da Câmara também na semana que
vem. "Como quinta-feira não tem havido quórum suficiente para uma votação tão
importante como essa, acho difícil no Plenário", afirmou.
Segundo o deputado, se for votada a urgência, a primeira reunião deliberativa sobre
o relatório deve ser na próxima terça-feira e o texto já poderia ser votado na comissão
neste mesmo dia ou na quarta-feira (19). Sem a urgência, a comissão deve esperar o
prazo de cinco sessões para se reunir, o que deve acontecer em, pelo menos, duas
semanas.
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PL-6787/2016

Relatório retira obrigatoriedade da contribuição sindical
13/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados

O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho
O substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) à proposta de reforma
trabalhista (PL 6787/16) retira da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a
obrigatoriedade da contribuição sindical 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 empresa só poderá recolher a contribuição depois de autorização do
empregado.
Segundo Marinho, a existência de uma contribuição obrigatória explica o elevado
número de sindicatos no País. O fim da obrigatoriedade ajudará a fortalecer entidades
mais representativas e democráticas. “Os sindicatos não mais poderão ficar inertes,
sem buscar resultados efetivos para as suas respectivas categorias, respaldados em
uma fonte que não seca”, disse.
Até março de 2017, eram 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de
empregadores, segundo dados do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do
Ministério do Trabalho.
Representantes
O projeto regulamenta a eleição de representantes de trabalhadores para empresas
com mais de 200 empregados, como estabelece a Constituição.
O substitutivo cria uma gradação do número de representantes de acordo com o porte
da empresa: três para locais com mais de 200 e menos de mil empregados, até sete,
quando houver mais de 5 mil funcionários. A eleição deve ser convocada por edital,
com pelo menos 30 dias de antecedência.
O voto nos representantes será secreto e podem se candidatar sindicalizados ou não.
Uma comissão de cinco empregados acompanhará o processo de votação, vedada a
interferência da empresa e do sindicato da categoria.
Marinho reduziu o mandato dos representantes de dois para um ano, com uma
reeleição.
O texto proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde o registro da
candidatura até um ano após o fim do mandato. O representante terá garantia de
participação na mesa de negociação do acordo coletivo e deve atuar para conciliar
conflitos trabalhistas, inclusive quanto ao pagamento de verbas.



Íntegra da proposta:
PL-6787/2016

Trabalho intermitente e teletrabalho são regulamentados em substitutivo
13/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
O relatório do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) à proposta de reforma trabalhista
(PL 6787/16) permite o trabalho intermitente, ou seja, com grandes intervalos dentro
da jornada, e regulamenta o teletrabalho, possibilitando que o empregado preste
serviços da sua casa ou mesmo viajando, via internet ou redes privadas.
No trabalho intermitente, pode haver a prestação de serviços de forma descontínua,
alternando períodos em dia e hora, cabendo ao empregado o pagamento pelas horas
efetivamente trabalhadas.
Pelo texto, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e conter
o valor da hora de serviço, que não pode ser inferior ao do salário mínimo - atualmente
R$ 4,26, de acordo com o Decreto 8.948/16 – ou do pago aos demais empregados,
intermitentes ou não.
O empregado deverá ser convocado para a prestação do serviço com, pelo menos,
três dias de antecedência e responder em um dia útil. Ao final de cada período de
prestação de serviço o empregado receberá o pagamento da remuneração, de férias
e 13º proporcionais, além do repouso semanal remunerado e adicionais legais.
O empregador deverá recolher a contribuição previdenciária e o FGTS.
Teletrabalho
O contrato deverá especificar quais atividades do empregado poderão ser feitas na
modalidade de teletrabalho. A alteração do trabalho em casa para presencial - na
empresa - pode ser feita por acordo mútuo entre empregado e empregador. Em caso
de decisão unilateral do empregado pelo fim do teletrabalho, o texto prevê um prazo
de transição mínimo de 15 dias.
A compra e manutenção de equipamento para o chamado home office devem ser
definidas em contrato.
Para Marinho, a modalidade de trabalho é benéfica para empregadores e empregados.
"O teletrabalho proporciona redução nos custos da empresa e maior flexibilidade do
empregado para gerenciar o seu tempo", disse Marinho. Ele também ressaltou que
esse tipo de trabalho tende a reduzir o congestionamento em centros urbanos.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de quatro
milhões de brasileiros já trabalham em casa. Marinho afirmou que o home office é uma
realidade em inúmeros países, empresas brasileiras e órgãos da administração pública
como o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal.
Trabalho temporário
Marinho retirou do texto as alterações de regras relativas ao trabalho temporário. A
Lei da Terceirização (13.429/17), sancionada em março, mudou as regras do tempo
máximo de contratação, de três meses para 180 dias, consecutivos ou não. Além desse
prazo inicial, pode haver uma prorrogação por mais 90 dias, consecutivos ou não,
quando permanecerem as mesmas condições.
O prazo máximo de contratação poderá ser alterado por meio de acordo ou convenção
coletiva de trabalho, de acordo com a nova redação da Lei do Trabalho Temporário
(6.019/74)
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Férias poderão ser divididas em até 3 períodos, propõe reforma trabalhista
13/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
A versão final da reforma trabalhista prevê que trabalhadores possam ter suas férias
divididas em até três períodos. Nenhum desses "parcelamentos" poderá ser inferior a
cinco dias corridos, e um desses períodos deverá ser superior a 14 dias corridos.
"Além disso, para que não haja prejuízos aos empregados, vedou-se o início das férias
no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado",
diz o texto apresentado nesta quarta (12) pelo relator, Rogério Marinho (PSDB-RN),
na comissão da reforma.
O texto proposto pelo relator revoga 18 pontos da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho). No total, prevê que 100 pontos possam ser alterados. Um dos principais
objetivos da reforma é que, em alguns casos, o que foi negociado entre trabalhadores
e empresas possa se sobrepor à legislação trabalhista, o chamado "acordado sobre o
legislado".
No caso de jornada de trabalho, redução de salário, parcelamento de férias e o banco
de horas, entre outros, poderá haver prevalência do que foi negociado entre sindicatos
e empresas sobre a CLT. Para FGTS, 13º salário, integralidade do salário e férias
proporcionais, entre outros, não poderá haver mudanças.
BANCO DE HORAS
Outro ponto sugerido no relatório é a determinação que, se o banco de horas do
trabalhador não for compensado em no máximo seis meses, essas horas terão que ser
pagas como extras, ou seja, com um adicional de 50%, como prevê a Constituição. O
texto também atualiza a CLT, que previa um adicional de 20% para o pagamento das
horas extras, para 50%, como está previsto na Constituição.
AVISO COM ANTECEDÊNCIA
Além do teletrabalho, que regulamenta o "home office", ou trabalho em casa, outra
modalidade de contratação criada foi a jornada de trabalho intermitente, em que o
trabalhador é pago somente pelas horas de serviço. Neste caso, segundo a versão
final do relatório, a empresa terá que avisar o trabalhador que precisará dos seus
serviços com cinco dias de antecedência. 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 jornada de 12 horas, entretanto, só poderá ser realizada desde que seguida por 36
horas de descanso. "O art. 59-B apenas traz para a lei a previsão expressa de
realização da jornada de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de
descanso (jornada de 12 x 36), jornada já consagrada nas convenções coletivas e nos
acordos coletivos de trabalho celebrados pelas entidades sindicais dos trabalhadores
e nas jurisprudências firmadas pelos tribunais trabalhistas", diz a verão final do relator.
TRANSPORTE ATÉ O TRABALHO
O texto determina ainda que o tempo que o trabalhador leva para se transportar até
o trabalho não faz parte da jornada. "A nossa intenção é a de estabelecer que esse
tempo, chamado de hora in itinere, por não ser tempo à disposição do empregador,
não integrará a jornada de trabalho. Essa medida, inclusive, mostrou-se prejudicial ao
empregado ao longo do tempo, pois fez com que os empregadores suprimissem esse
benefício aos seus empregados", afirma o relatório.
MENORES APRENDIZES
O relator ainda prevê que a obrigatoriedade de empregar entre 5% e 15% de menores
aprendizes possa não existir para determinadas funções que não seriam compatíveis
com a aprendizagem, como empresas de transporte urbano, empresas de aviação e

minas de carvão, entre outras. Isso seria feito através da permissão para que a
convenção coletiva de trabalho exclua determinadas funções da regra. "Essa regra tem
trazido problemas pontuais em relação àquelas empresas cujas atividades principais
não são compatíveis com a aprendizagem, uma vez que a base de cálculo para
definição da cota inclui todos os empregados do estabelecimento, independentemente
de serem, por exemplo, proibidas para menores de idade", diz o texto.
Transição: governo avalia idade mínima de 50 anos para mulher e 55 para
homem
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A discussão em torno da regra de transição da reforma da Previdência avançou nesta
manhã de quarta-feira, 12, após reunião entre deputados, consultores do Congresso
e ministros do governo Michel Temer. Agora, está na mesa a possibilidade de fixar
como idades mínimas na transição o patamar inicial de 50 anos para mulheres e de
55 anos para homens.
Antes, havia uma discussão entre fixar as idades mínimas em 52/57, ideia defendida
pelos deputados, ou 53/58, proposta desejada pelo governo. Com um ponto de partida
ainda menor para a idade mínima, a regra fica menos dura para quem já está próximo
da aposentadoria.
Hoje, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), acenou que cada ponto
que for flexibilizado na reforma da Previdência terá uma “compensação”. Isso mostra
que há preocupação do governo em minimizar os impactos fiscais dessas concessões.
A reunião de hoje contou com a participação dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha,
e do Planejamento, Dyogo Oliveira, dos secretários da Previdência, Marcelo Caetano,
e de Acompanhamento Econômico, Mansueto Almeida, do Ministério da Fazenda. Entre
os deputados, estavam o relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPSBA), e o presidente da comissão especial, Carlos Marun (PMDB-MS).
Se o martelo for batido em cima desses números de 50 anos para mulheres e 55 anos
para homens, a idade mínima da transição subiria 1 ano e meio para mulheres e 1 ano
para homens a cada biênio, considerando uma transição de 20 anos. Depois disso, a
idade mínima passaria a ser de 65 anos para todos.
Um integrante da equipe econômica disse ao Broadcast que a decisão final sobre como
fica a regra de transição será tomada nesta tarde de quarta-feira.
Como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a
ideia que está em análise é estabelecer “períodos de vigência” das idades mínimas,
que crescerão ao longo dos 20 anos da transição. Para saber em qual idade mínima
se encaixa, o trabalhador deverá contabilizar o tempo de contribuição que falta
segundo as regras atuais e acrescentar o “pedágio”, que será de 30%. Se esse tempo
somado ultrapassar 20 anos, o trabalhador está fora da transição.
Mas se, por exemplo, restarem 8 anos de contribuição após a soma do pedágio, o
trabalhador deverá observar qual é a idade mínima prevista daqui esses 8 anos, ou
seja, em 2026 (considerando que as regras passem a valer em 2018).
A partir daí, essa idade mínima passa a ser um direito adquirido. Ou seja, o trabalhador
que completar os oito anos restantes de contribuição após 2026 continuará tendo
direito à idade mínima prevista, mesmo que entre em vigência um número maior. Por
outro lado, ele terá de esperar a idade mínima caso complete antes o período de
contribuição.

No caso de um homem que tenha 52 anos e 34 anos de contribuição na data da
promulgação das novas regras, ele deverá contribuir por mais um ano acrescido do
pedágio (cerca de três meses e meio). Como a regra considera que ele cumprirá esse
tempo imediatamente, ele passa a ter direito à idade mínima dos primeiros dois anos
da transição, que ainda será a inicial. Só com essa idade é que poderá se aposentar.
Pente-fino cancela 84% dos auxílios-doença e aposentadorias por invalidez
13/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo federal cancelou quase 85 mil auxílios-doença e aposentadorias por
invalidez depois de fazer um pente-fino em benefícios concedidos há mais de dois anos
por determinação judicial sem que uma data limite para encerrar o pagamento tivesse
sido estabelecida.
Das 87.517 pessoas que se submeteram a perícia, 73.352 (84%) tiveram os benefícios
cassados. Outras 11.502 não compareceram para reavaliação e, por isso, deixaram de
receber os auxílios.
"Oitenta e quatro por cento das pessoas que estão no auxílio-doença há mais de dois
anos são saudáveis e por isso que foi cancelado o benefício. Isso é um percentual
altíssimo", disse o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS), Alberto Beltrame.
Atualmente, 31% do 1,7 milhão de auxílios-doença e 34% das 3,4 milhões de
aposentadorias por invalidez pagos pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)
são concedidos por ordem de um juiz.
Com os cancelamentos, o MDS calcula que poupará aos cofres públicos anualmente
cerca de R$ 1,6 bilhão. O governo estima que, quando concluir o pente-fino, pode
chegar à economia de R$ 8 bilhões por ano.
O levantamento identificou casos como o de uma gestante que, por causa de uma
gravidez de risco, recebeu auxílio-doença durante 12 anos, o de uma técnica de
enfermagem que deixou de comparecer à perícia porque o atendimento coincidia com
o horário de trabalho dela e o de um porteiro de clube reconhecido pelo perito. Os três
perderam o benefício.
"Isso caracteriza um descontrole importante com o dinheiro público", afirmou o
ministro Osmar Terra à Folha. "Não havia regra nenhuma, ficou tudo solto. O governo
anterior tratou isso como uma coisa natural. Não entendemos que isso seja uma coisa
natural. Isso é dinheiro público. É injusto uma pessoa sadia estar ganhando auxíliodoença enquanto a outra está precisando se matar trabalhando para ganhar muito
menos", disse Terra.
No início do ano, o presidente Michel Temer editou uma medida provisória que, entre
outros pontos, estabelece a necessidade de fixar o prazo estimado para a duração do
auxílio-doença no momento da concessão pelo INSS ou pela Justiça. Se isso não
ocorrer, o benefício será encerrado após 120 dias.
A MP estabelece que o aposentado por invalidez e os segurados que recebem auxíliodoença podem ser convocados a qualquer momento para uma nova avaliação. Estão
isentos da revisão os aposentados por invalidez que tenham mais de 60 anos.
A medida ainda tramita no Congresso e precisa ser aprovada até 1º de junho.

Almoço de 30 minutos, trabalho em casa e mais: reforma muda 100 pontos
da CLT
13/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Relatório final foi apresentado nesta quarta-feira (12). Expectativa é que o
texto seja votado na comissão especial na próxima semana e levado ao
plenário da Câmara até o fim do mês
O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), apresentou
nesta quarta-feira (12), seu parecer final propondo alterações em cerca de 100 pontos
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A expectativa é que o texto seja votado
na comissão especial na próxima semana e levado ao plenário da Câmara até o fim do
mês.
A leitura do relatório nesta quarta foi feito em uma sessão informal da comissão,
apenas para o relator apresentar o texto aos deputados. Na próxima semana, haverá
a primeira sessão deliberativa para efetivamente discutir o texto.
Entre as alterações propostas, estão a possibilidade de intervalo de 30 minutos para
almoço, fim do pagamento pelas horas em que o profissional é transportado até o local
de trabalho e a regulamentação do “home office”. O relator também propôs que a
contribuição sindical seja opcional, e acrescentou salvaguardas à lei da terceirização
sancionada semanas atrás pelo presidente Michel Temer.
Lista de Fachin
A reunião também teve como objetivo mostrar que, mesmo após a divulgação dos
nomes dos políticos que serão investigados com base nas delações da Odebrecht, a
comissão vai continuar funcionando normalmente. O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito contra oito ministros,
24 senadores e 39 deputados federais.
A principal preocupação do Palácio do Planalto é que a divulgação da nova lista de
investigados da Lava Jato atrase o andamento das reformas, especialmente a da
Previdência.
O presidente da comissão da reforma trabalhista, deputado Daniel Vilela (PMDB-GO),
disse acreditar que a divulgação da lista de investigados não vai atrapalhar a votação
do projeto. “Isso a gente só vai saber de fato com o andar das sessões, mas nós
construímos um calendário e vamos procurar executá-lo”, afirmou.
Segundo ele, há um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para
aprovar um requerimento de urgência na próxima semana e suspender os prazos de
pedido de vista e de apresentação de emendas. Se isso não acontecer, será necessário
respeitar esses prazos para que o projeto possa ser votado na comissão.
Relatório
O eixo central da proposta apresentada pelo relator nesta quarta é permitir que
prevaleçam os acordos e convenções coletivos firmados entre patrões e empregados
sobre o que diz a CLT, o chamado “acordado pelo legislado”.
Pelo texto, não será mais obrigatório conceder, no mínimo, uma hora de almoço ao
empregado. Se houver acordo, esse intervalo poderá ser de apenas 30 minutos.
As férias também poderão ser divididas em até três parcelas. Hoje, o benefício
costuma ser dado em um único período, de 30 dias.

O deputado também propôs a regulamentação do trabalho intermitente, em que o
trabalhador será pago somente pelas horas de serviço, e do teletrabalho, conhecido
como “home office”, ou trabalho em casa.
O parecer traz ainda 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.
Também consta no relatório o fim do pagamento obrigatório da contribuição sindical,
tornando-a optativa. Para o relator, “aqueles que se sentirem efetivamente
representados por seus sindicatos, trabalhadores ou empregadores, pagarão suas
contribuições em face dos resultados apresentados”.
Terceirização
O relator também incluiu em seu parecer salvaguardas aos cerca de 13 milhões de
trabalhadores terceirizados que não estavam no projeto aprovado pela Câmara e
sancionado pelo presidente Michel Temer no fim de março.
Uma das proteções 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.
Judicialização
O relator também afirmou que um dos objetivos do projeto será “conter o avanço da
excessiva busca pelo Judiciário para solução dos conflitos entre as partes”, criando
mecanismos que desestimulem que os trabalhadores entrem com ações na Justiça e
deem prioridade para a solução extrajudicial do conflito.
Um desses mecanismos será fazer com que o trabalhador tenha que arcar com os
custos das perícias realizadas no processo. Para o relator, “é superlativo o número de
ações em que a parte requer a realização de perícia sem fundamento, apenas por que
não decorrerá, para ela, quaisquer ônus”.
Outro ponto é que o trabalhador não vai mais poder desistir da ação no meio do
processo, sem que haja consenso entre as partes. O relator alegou que muita gente
entra na Justiça mesmo sem ter razão, só porque sabe que poderá desistir a qualquer
hora, sem custo.
“Portanto, se não houver concordância do reclamado, a ação seguirá seu rumo e o
reclamante, caso não obtenha sucesso, terá que arcar com as custas processuais”, diz
o texto.
Para oposição, relatório “devastador” prejudica os trabalhadores
O relatório apresentado por Rogério Marinho (PSDB-RN) foi considerado por deputados
da oposição muito mais amplo e prejudicial aos direitos dos trabalhadores do que o
projeto enviado pelo governo ao Congresso via medida provisória em dezembro do
ano passado.
A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) criticou o fato de o novo texto incluir a
possibilidade de uma mulher gestante ou lactante trabalhar em ambiente insalubre
desde que apresente um atestado médico comprovando que o ambiente não afetará
a saúde ou oferecerá risco à gestação ou à lactação. Atualmente, isso é proibido pela
CLT.
Para o deputado Wadih Damous (PT-RJ), o novo texto beneficia apenas os
empregadores, não os empregados. “O relatório é devastador, um relatório que
incorpora uma série de preconceitos contra a Justiça do trabalho, contra os

trabalhadores, contra as organizações sindicais. Esse relatório tem lado, o lado dos
empregadores. Nós vamos lutar com todas as nossas forças para que ele não seja
aprovado”, disse.
Relator propõe alterar 100 pontos da CLT em parecer sobre reforma
trabalhista
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), apresentou
nesta quarta-feira, 12, seu parecer final propondo alterações em cerca de 100 pontos
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A expectativa é que o texto seja votado
na comissão especial na próxima semana e levado ao plenário da Câmara até o fim do
mês.
A leitura do relatório nesta quarta foi feito em uma sessão informal da comissão,
apenas para o relator apresentar o texto aos deputados. Na próxima semana, haverá
a primeira sessão deliberativa para efetivamente discutir o texto.
A reunião também teve como objetivo mostrar que, mesmo após a divulgação dos
nomes dos políticos que serão investigados com base nas delações da Odebrecht, a
comissão vai continuar funcionando normalmente.
Na terça, o jornal “O Estado de S. Paulo” revelou que o ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito contra oito ministros,
24 senadores e 39 deputados federais.
A principal preocupação do Palácio do Planalto é que a divulgação da nova lista de
investigados da Lava Jato atrase o andamento das reformas, especialmente a da
Previdência.
O presidente da comissão da reforma trabalhista, deputado Daniel Vilela (PMDB-GO),
disse acreditar que a divulgação da lista de investigados não vai atrapalhar a votação
do projeto. “Isso a gente só vai saber de fato com o andar das sessões, mas nós
construímos um calendário e vamos procurar executá-lo”, afirmou.
Segundo ele, há um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para
aprovar um requerimento de urgência na próxima semana e suspender os prazos de
pedido de vista e de apresentação de emendas. Se isso não acontecer, será necessário
respeitar esses prazos para que o projeto possa ser votado na comissão.
Relatório
O eixo central da proposta apresentada pelo relator nesta quarta é permitir que
prevaleça os acordos e convenções coletivos firmados entre patrões e empregados
sobre o que diz a CLT, o chamado “acordado pelo legislado”.
Pelo texto, não será mais obrigatório conceder, no mínimo, uma hora de almoço ao
empregado. Se houver acordo, esse intervalo poderá ser de apenas 30 minutos.
As férias também poderão ser divididas em até três parcelas. Hoje, o benefício
costuma ser dado em um único período, de 30 dias.
O deputado também propôs a regulamentação do trabalho intermitente, em que o
trabalhador será pago somente pelas horas de serviço, e do teletrabalho, conhecido
como “home office”, ou trabalho em casa.
O parecer traz ainda 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.

Também consta no relatório o fim do pagamento obrigatório da contribuição sindical,
tornando-a optativa. Para o relator, “aqueles que se sentirem efetivamente
representados por seus sindicatos, trabalhadores ou empregadores, pagarão suas
contribuições em face dos resultados apresentados”.
O relator também incluiu em seu parecer salvaguardas aos cerca de 13 milhões de
trabalhadores terceirizados que não estavam no projeto aprovado pela Câmara e
sancionado pelo presidente Michel Temer no fim de março.
Uma das proteções 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.
Judicialização
O relator também afirmou que um dos objetivos do projeto será “conter o avanço da
excessiva busca pelo Judiciário para solução dos conflitos entre as partes”, criando
mecanismos que desestimulem que os trabalhadores entrem com ações na Justiça e
deem prioridade para a solução extrajudicial do conflito.
Um desses mecanismos será fazer com que o trabalhador tenha que arcar com os
custos das perícias realizadas no processo. Para o relator, “é superlativo o número de
ações em que a parte requer a realização de perícia sem fundamento, apenas por que
não decorrerá, para ela, quaisquer ônus”.
Outro ponto é que o trabalhador não vai mais poder desistir da ação no meio do
processo, sem que haja consenso entre as partes.
O relator alegou que muita gente entra na Justiça mesmo sem ter razão, só porque
sabe que poderá desistir a qualquer hora, sem custo. “Portanto, se não houver
concordância do reclamado, a ação seguirá seu rumo e o reclamante, caso não obtenha
sucesso, terá que arcar com as custas processuais”, diz o texto.
Críticas
O relatório apresentado por Marinho foi considerado por deputados da oposição muito
mais amplo e prejudicial aos direitos dos trabalhadores do que o projeto enviado pelo
governo ao Congresso via medida provisória em dezembro do ano passado.
A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) criticou o fato de o novo texto incluir a
possibilidade de uma mulher gestante ou lactante trabalhar em ambiente insalubre
desde que apresente um atestado médico comprovando que o ambiente não afetará
a saúde ou oferecerá risco à gestação ou à lactação. Atualmente, isso é proibido pela
CLT.
Para o deputado Wadih Damous (PT-RJ), o novo texto beneficia apenas os
empregadores, não os empregados.
“O relatório é devastador, um relatório que incorpora uma série de preconceitos contra
a Justiça do trabalho, contra os trabalhadores, contra as organizações sindicais. Esse
relatório tem lado, o lado dos empregadores. Nós vamos lutar com todas as nossas
forças para que ele não seja aprovado”, disse.

Relatório da MP do Programa Seguro-Emprego deve ser apresentado na terça
13/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

PMPV 761/2016
O sucesso do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) foi afirmado, nesta quarta-feira
(12), em debate da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória (MPV)
761/2016. A medida avaliada pela comissão renomeia o programa para Programa
Seguro-Emprego (PSE), define medidas de aperfeiçoamento e prorroga o prazo de
vigência até dezembro de 2018.
A audiência pública desta quarta-feira (12) contou com a participação de
representantes de entidades envolvidas nos processos que o programa estabelece,
como o Sebrae e o próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo os painelistas,
entre as melhorias que a implementação do programa teria trazido estão a economia
de recursos do seguro-desemprego por parte do governo e a contenção do nível de
desemprego no país.
O relator da MP 761/2016, senador Armando Monteiro (PTB-PE), destacou a
importância do processo de diálogo social formado para a constituição do extinto PPE.
Ele aproveitou a audiência para consultar os representantes de entidades de
trabalhadores sobre qual seria a vantagem da manutenção de termos aditivos de
adesão ao PSE - dispensados pela medida provisória e objeto de diversas emendas de
parlamentares.
— Considero que a audiência pública foi muito produtiva e enriquecedora. Eu pretendo
apresentar meu relatório no próximo dia 18 e espero conseguir incorporar muitas das
sugestões que surgiram aqui durante o debate. — afirmou o senador.
O debate na comissão mista teve início com a apresentação de objetivos e resultados
do extinto PPE realizada pelo coordenador geral do programa, Manuel Eugênio
Guimarães.
— É importante esclarecer que o PPT não é um incentivo fiscal e não é uma isenção
para a empresa, ele é um benefício pago ao trabalhador estabelecido por meio de um
acordo com a empresa — explicou Manuel Eugênio.
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 exigência da regularização fiscal e previdenciária das empresas para aderirem ao
programa foi um ponto que teve destaque durante a discussão desta quarta-feira. A
MP define que as empresas que queiram aderir ao processo devam estar em
conformidade regulatória de tributos.
A medida também prevê a inclusão das microempresas e empresas de pequeno porte
na prioridade de adesão ao programa. Nesse sentido, para o gerente de políticas

públicas e desenvolvimento territorial do Sebrae, Afonso Antonio Marcondes, a
continuidade e aperfeiçoamento do programa é essencial para se manter o nível de
emprego e não lançar novas pessoas na informalidade.
O relatório da comissão deve ser apresentado no dia 18 de abril, às 15h na sala 7 da
Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado.
OMC: recessão no País leva a encolhimento de quase um terço de importação
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A recessão no Brasil leva o País a sofrer a maior queda de importações entre as
grandes economias do mundo e uma recuperação não deve vir até 2019. A contração,
segundo a OMC, já havia começado em 2013, 2014 e 2015, mas foi mantida em 2016.
O resultado já coloca a economia brasileira como a que viu a maior redução de compras
até meados da atual década.
Em termos acumulados, a recessão já representou uma queda de 28% nos volumes
importados e que passaram pelos portos do País em três anos. Para a entidade, essa
contração é sinal de debilidade da economia, e não pode ser considerada como um
ponto positivo.
No ano passado, a queda foi de quase 20% no valor nas importações, bem acima da
média de uma redução de 3% no mundo. O resultado, de US$ 143 bilhões, levou o
Brasil a despencar no ranking dos maiores importadores.
Em 2013 e 2014, o Brasil aparecia na 21a posição entre as economias que mais
importavam. Ao final de 2016, o País estava na 28a posição, superado até mesmo pela
pequena economia da Áustria.
Em valores, a queda das importações no Brasil foi uma constante nos últimos três
anos. Em 2014, a contração havia sido de 4,5%, contra uma queda de 25% em 2015
e 19,8% no ano passado. Em média, a redução foi de 4,7% entre 2010 e 2016, a
maior do mundo entre as grandes economias.
Em volume, a queda também foi substancial. Ela foi de 2,7% em 2014, 15,1% e mais
12,8% de contração em 2016.
Para 2017, a previsão não é das melhores. O ano pode acabar com uma importação
em baixa ainda de -0,6% na América do Sul, em grande parte dominada pelo Brasil.
Para 2018, a expansão seria de apenas 1% a 3%.
“A recessão teve grande papel”, disse Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, que
espera que a contração do PIB nacional perca força em 2017. “Isso vai ser um fator
para avaliar como a economia e o comércio vão se comportar no mundo. Importação
é significativa. Se ela cai rapidamente, é um indicador avançado de uma
desaceleração. Às vezes, essa queda é comemorada. Mas isso não é uma boa notícia.
Apenas quer dizer que uma economia está se desacelerando”, disse o brasileiro. “Muito
vai depender do comportamento do PIB (brasileiro)”, estima.
Segundo a OMC, a situação brasileira contaminou os resultados de toda a América do
Sul, que acabou tendo o pior resultado entre todas as regiões. “A queda nas
importações da América do Sul foi mais persistente e profunda, levadas em grande
parte por quedas nos preços de commodities”, disse a entidade. “Grande parte do
declínio ocorreu por conta do Brasil, que continuou enfrentando uma severa recessão”,
apontou.
Em volume, a importação da América do Sul foi também a que registrou a maior queda
do mundo, com uma contração de 8,7%. O Mercosul ainda foi o bloco econômico com

os piores resultados, com queda de 20,9% de redução nas importações em termos de
valores.
Contraste
A queda brasileira se contrasta com a expansão registrada até 2012, com saltos de
mais de 20% por ano nas importações. A tendência levou centenas de multinacionais
a cobiçar o mercado brasileiro, investir e compensar suas fracas vendas na Europa
com apostas no Brasil.
Com a contração na economia brasileira, o impacto foi sentido pelo setor industrial e
por consumidores que deixaram de importar nos mesmos níveis dos últimos anos.
As importações de serviços no Brasil também caíram de forma dramática, com redução
de 19,8% em 2015 e somando US$ 69 bilhões. Em 2016, mais uma contração, de
10,8%.
O maior importador do mundo continua sendo os EUA, com compras em 2016 de US$
2,2 trilhões, uma queda de 3% em comparação a 2015. A China vem em segundo
lugar, com US$ 1,5 trilhão, mas com uma queda de 5% nas compras diante da
desaceleração de sua economia.
Exportação
No lado das vendas ao exterior, o Brasil também registrou uma queda, com uma
contração de 3% em valores e colocando o País na 25a posição entre os exportadores.
Hoje, os produtos nacionais representam apenas 1,2% do mercado mundial e mesmo
a Polônia e Malásia já exportam mais que o Brasil ao mundo.
Mesmo com a recuperação parcial dos preços de algumas commodities, a tendência
não foi suficiente para evitar a contração. O Brasil, que chegou a ser o 22o maior
exportador do mundo, previa estar entre os 20 primeiros se a crise não tivesse atingido
os preços de sua pauta exportadora.
Nesse ranking, a líder é a China, com US$ 2 trilhões em vendas em 2016, mas também
com uma queda de 8%. Os americanos aparecem com US$ 1,4 trilhão.
Incertezas ameaçam retomada de comércio mundial, avalia OMC
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Marcado por incertezas, o mercado mundial não deve apresentar uma forte
recuperação para o comércio pelos próximos dois anos. Dados apresentados pela OMC
indicam ainda que, em 2016, a taxa de expansão do comércio foi de apenas 1,3% em
volume e uma contração de 3% em termos de valores.
De acordo com Roberto Azevedo, diretor da entidade, o desempenho de 2016 é o pior
desde o início da crise mundial de 2009 e, pelo segundo ano consecutivo, o comércio
internacional sofreu uma contração em dólares.
Entre suas previsões, a OMC estima que 2017 terá um melhor resultado para o
comércio internacional. Mesmo assim, ele pode chegar a 2,4% neste ano, com uma
margem de variação de 1,8% a 3,6%. Para 2018, o comércio pode se expandir entre
2,1% e 4%.
Ainda que o crescimento seja identificado, nem o melhor dos cenários aproxima o
desempenho do comércio ao que era conhecido no mundo nas últimas décadas.
Segundo a OMC, o resultado de 2016 foi em grande parte afetado pelo desempenho
negativo dos mercados emergentes, como Brasil, China ou Rússia. Mas a própria
entidade estima que o mercado global hoje está “profundamente imprevisível” diante

da falta de clareza dos governos sobre suas políticas econômicas, monetárias e
comerciais.
“A incerteza é acima de tudo política. O comércio internacional fraco dos últimos anos
reflete a debilidade da economia global”, disse Azevedo.
Segundo ele, o comércio tem o potencial de ajudar na recuperação da economia
mundial. Mas o protecionismo pode aprofundar ainda mais a crise. “Se políticos
tentarem lidar com a perda de empregos com restrições severas ao comércio, ele pode
se constituir em um peso para a recuperação”, alertou.
Azevedo ainda usou o anúncio sobre os dados para alertar sobre os riscos de uma
onda protecionista. “As preocupações das pessoas são legítimas. Mas não adianta
resolver um problema e criar outro em outro lugar do mundo. O comércio deve fazer
parte da solução”, defendeu. “Fechar as fronteiras não vai trazer empregos de volta.
Apenas vai destruir mais postos de trabalho. Precisamos resistir”, disse.
O brasileiro continua a evitar a falar diretamente sobre Donald Trump. “Ainda estamos
aguardando para saber qual será a política comercial”, completou. Mas admitiu: as
incertezas são “ruins” ao comércio.
Opep: Brasil é chave na expansão da oferta entre países em desenvolvimento
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil será o principal destaque da produção de petróleo entre os países em
desenvolvimento, segundo relatório mensal da Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep) em 2017. A entidade revisou para baixo nesta quarta-feira, 12,
sua estimativa para a oferta do grupo no ano em 21 mil barris por dia (bpd) em relação
à projeção feita um mês atrás. Com isso, a produção deve crescer em 100 mil bpd
este ano na comparação com 2016, para uma média de 12,31 milhões de bpd.
“A região-chave para o crescimento deverá ser a América Latina – principalmente do
Brasil – para uma a média de 5,25 milhões de bpd”, salientou a Organização em
relatório divulgado no período da manhã.
Em menor grau, de acordo com o documento, também devem contribuir a África, com
50 mil bpd. A Opep prevê ainda que o abastecimento de petróleo de outros países
asiáticos apresente um declínio de 50 mil bpd, para uma média de 3,68 milhões de
bpd, principalmente da Indonésia. Há também um declínio esperado de 50 mil bpd no
Oriente Médio, com queda de produção para 1,23 milhão de bpd.
Apesar da ênfase dada ao Brasil e à América Latina, a instituição revisou os números
do país e da região para baixo no relatório de março. A previsão de aumento de 150
mil de bpd em 2017 na comparação com 2016 sofreu uma baixa de 32 mil bpd no
relatório atual, para uma média de 5,25 milhões de barris diários este ano.
“Estima-se que o crescimento esperado no Brasil contrabalançará a queda em outros
países.”
A projeção de produção de óleo em 2017 para o Brasil foi revisada para baixo por 56
mil barris por dia, para 3,35 milhões de bpd, um crescimento de 210 mil barris por dia
em relação a 2016

Moody’s: avanço do escândalo de corrupção deve dispersar agenda de
reformas
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A escalada do escândalo de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, que
culmina na autorização de abertura de inquéritos envolvendo uma ampla gama de
políticos, entre eles autoridades do governo e parlamentares, deve dispersar a agenda
de mudanças estruturais defendidas pelo Poder Executivo, entre elas a da Previdência
Social, comentou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado,
b> Alfredo Coutino, diretor para a América Latina da Moody’s Analytics. “O risco de
paralisia política sobe e pode adiar as reformas importantes, como a da Previdência”,
destacou.
Na avaliação de Coutino, ativos financeiros, como dólar e juros futuros, devem reagir
mal no curto prazo com os desdobramentos políticos a partir das investigações
relacionadas a delações premiadas de executivos da Odebrecht. “E isso pode afetar a
já fraca economia”, comentou, lembrando que espera 0,5% de crescimento no País
em 2017. “Este cenário de incertezas deve trazer mais dúvidas sobre decisões de
investimentos no Brasil de empresários locais e internacionais.”
Apesar dos riscos, Coutino acredita que a reforma da Previdência Social será aprovada
pelo Congresso neste ano, embora seja um tema que é impopular em qualquer país.
Ele considera que, no médio prazo, é possível que os mercados financeiros reagirão
bem com a atuação do Poder Judiciário de combater de frente casos de corrupção a
partir da ação da Operação Lava Jato.
Moody’s: fundos de pensão brasileiros lutam para restaurar superávits
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Depois de vários anos de desempenho de investimentos fraco, os fundos de pensão
brasileiros têm dificuldade em restabelecer superávits, disse a agência de classificação
de risco Moody’s.
Apesar dos resultados de investimentos terem de forma geral superado as metas
atuariais no ano passado, as condições de solvência dos fundos de pensão no Brasil
continuam fracas, com passivos agora excedendo os ativos em R$ 54 bilhões para a
indústria, depois de registrar um superávit de R$ 40 bilhões em 2011, nota a agência.
A deterioração na solvência foi maior nos planos de benefício definido com
patrocinadores estatais. Esses planos representam mais de 75% do déficit total da
indústria, de acordo com estimativas da Moody’s.
“A exposição à renda variável gerou as maiores perdas para os planos de benefício
definido”, disse o vice-presidente da Moody’s Diego Kashiwakura. “Ao mesmo tempo,
o desempenho do portfólio de renda fixa não foi suficiente para compensar
integralmente o baixo desempenho das ações.”
A Moody’s diz que, apesar da moderação das pressões inflacionárias, as “opções de
limitadas de investimento” devem continuar a dificultar que os planos de benefício
definido superem suas metas atuariais e restabeleçam superávits. Uma alternativa
pode ser a alocação da maior parte do portfólio do fundo de pensão em títulos do
governo, especialmente os indexados à inflação, diz a agência.
“No entanto, o deslocamento da curva de juros reduziu os retornos reais esperados,
tornando mais difícil para os fundos de pensão cumprirem as obrigações através
desses títulos”, diz a agência.

“Em resposta a estes desafios, os fundos de pensão provavelmente irão adotar
procedimentos de gestão de ativos e passivos mais rígidos”, acredita a Moody’s. “Os
gestores dos fundos de pensão provavelmente terão que aumentar o foco na gestão
dos riscos de taxa de juros e liquidez decorrentes do descasamento entre ativos e
passivos”, afirma a agência.
Varejo permanece negativo há 23 meses na comparação interanual, diz IBGE
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A queda de 3,2% nas vendas do varejo em fevereiro ante o mesmo mês de 2016
mostra que a situação ainda é desfavorável para o comércio varejista, segundo Juliana
Vasconcellos, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi o 23º mês de desempenho negativo
do volume vendido nesse tipo de comparação, de acordo com os dados da Pesquisa
Mensal de Comércio.
“Fevereiro deste ano teve um dia útil a mais do que fevereiro do ano passado, mas
esse efeito calendário não se refletiu em aumento do consumo”, observou Juliana.
Em fevereiro, apenas uma atividade escapou do vermelho: Tecidos, vestuário e
calçados tiveram crescimento de 3,6%. Os combustíveis, as lojas de departamento e
os produtos farmacêuticos puxaram a queda no varejo restrito ante fevereiro de 2016.
Os resultados negativos foram registrados por Combustíveis e lubrificantes (-8,5%);
Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-7,7%); Artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-5,1%); Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,3%); Móveis e eletrodomésticos
(-3,4%); Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (11,9%); e Livros, jornais, revistas e papelaria (-7,0%).
No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, a
retração de 4,2% nas vendas teve forte impacto da redução no volume vendido de
automóveis. O varejo ampliado acumulou em fevereiro 33 meses consecutivos de
perdas nesse tipo de comparação.
Em fevereiro, o volume vendido de veículos e motos, partes e peças caiu 13,6%,
enquanto material de construção diminuiu 2,0%.
Vale e siderúrgicas despencam e Bolsa perde 0,73%; dólar cai com Trump
13/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Divulgada ao final do pregão da sessão anterior, a chamada lista de Fachin continuou
causando mal-estar no mercado financeiro doméstico, mas não foi o único fator a
influenciar os negócios. O Ibovespa fechou em baixa de 0,73%, em boa parte por
causa da pressão das ações da Vale, que recuaram mais de 4%.
As ações de siderúrgicas também tiveram forte queda. O dólar inverteu a alta e caiu
para o patamar dos R$ 3,13, após declarações do presidente americano, Donald
Trump, de que a moeda está muito forte e que ele é a favor da política de juros baixos.
Segundo analistas, a divulgação dos nomes dos políticos que serão alvo de inquéritos
a partir da delação premiada de executivos da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava
Jato, já estava precificada pelo mercado, por isso não provocou reações abruptas.
"A lista não causou grande surpresa, e por envolver muita gente, deve demorar a ter
desdobramentos", afirma Ignacio Crespo, analista da Guide Investimentos. "A

princípio, isso não deve inviabilizar o governo Temer nem a tramitação das reformas",
acrescenta. Para Shin Lai, estrategista da Upside Investor, a divulgação dos nomes
não surpreendeu tanto o mercado, mas ao mesmo tempo mostra fragilidade do
governo, lançando dúvidas sobre a condução das reformas.
"O governo não terá força política para fazer as reformas do jeito que pretendia, então
a possibilidade é de que ocorram reformas menores." O ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Edson Fachin determinou a abertura de inquérito contra oito
ministros do governo de Michel Temer, 24 senadores e 42 deputados federais.
Na visão dos analistas, no entanto, a reforma da Previdência, o mais importante item
do ajuste fiscal no momento, deve ser aprovada no Congresso, ainda que com uma
série de concessões pelo governo. "Os investidores estão acompanhando as
negociações para a aprovação da reforma da Previdência, e as mudanças propostas
não chegam a preocupar", diz Raphael Figueredo, analista da Clear Corretora.
De acordo com Figueredo, a perspectiva para a economia brasileira continua sendo
positiva. No cenário externo, persistiam as preocupações com as questões
geopolíticas, com as tensões relacionadas à Síria e à Coreia do Norte.
BOLSA Após uma sessão volátil, e em meio ao clima de cautela tanto no cenário interno
quanto no externo, o Ibovespa fechou em baixa de 0,73%, aos 63.891,68 pontos. O
giro financeiro foi de R$ 19,2 bilhões, inflado pelo exercício de opções sobre índice.
Vale e siderúrgicas lideraram as quedas do Ibovespa, influenciadas pelo recuo de mais
de 8,5% no preço do minério de ferro na China por causa do excesso de oferta da
commodity e também de aço.
Os papéis da mineradora perderam 4,41% (PNA) e 4,33% (ON). Entre as siderúrgicas,
CSN ON caiu 8,70%; Gerdau PN, -5,08%; Metalúrgica Gerdau PN, -4,16%; e Usiminas
PNA, -4,53%. As ações PN da Bradespar, acionista da Vale, caíram 5,97%. As ações
da Petrobras recuaram 0,20% (PN) e 0,39% (ON). Entre os bancos, Itaú Unibanco PN
perdeu 0,13%; Bradesco PN, -1,00%; Banco do Brasil ON, -1,65%; e Santander unit,
-1,77%. As ações preferenciais da Cemig caíram 3,85%, a R$ 9,40. A estatal mineira
de energia apresentou prejuízo líquido de R$ 299 milhões no quatro trimestre de 2016,
revertendo lucro de R$ 566 milhões no mesmo período do ano anterior.
CÂMBIO E JUROS O dólar chegou a subir durante a sessão por causa do mau humor
externo e interno, mas ao final da sessão mudou de direção e fechou em queda de
0,31%, a R$ 3,1350. A reversão da alta ocorreu após declarações do presidente
americano, Donald Trump sobre o câmbio.
Em entrevista ao Wall Street Journal, Trump voltou a dizer que o dólar está muito
forte, e que isso é prejudicial para a economia americana. Ele cogitou a possibilidade
de reconduzir a presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados
Unidos), Janet Yellen, para um novo mandato, em fevereiro de 2018. "Eu gosto dela,
eu a respeito", afirmou Trump.
"Eu gosto da política de juros baixos", acrescentou. O presidente disse ainda, na
entrevista, que, ao contrário do que indicara anteriormente, o país não rotulará a China
como manipulador de câmbio. "As declarações de Trump fizeram o dólar perder força
ao consolidar a perspectiva de que não haverá mais aumentos dos juros além do total
de três já esperados para este ano", afirma Cleber Alessie, operador de câmbio da
corretora H.Commcor.
No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2018 subiu de 9,615%
para 9,625%; o contrato para janeiro de 2021 avançou de 9,830% para 9,850%; e o
contrato para janeiro de 2026 avançou 0,49%, refletindo o aumento da percepção de
risco causado pelo cenário político doméstico. Conforme amplamente esperado, o

Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros
(Selic) em 1 ponto percentual, para 11,25% ao ano.
Dois terços dos citados na lista de Fachin são investigados por corrupção
13/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato participa da sessão do STF
Duas em cada três pessoas investigadas no STF (Supremo Tribunal Federal) nos
inquéritos abertos com base nas delações da Odebrecht são suspeitas de corrupção –
66 de um total de 98 alvos.
Apenas um terço é investigado por caixa dois (31 pessoas), e um caso não foi definido,
o do ministro da Indústria, Marcos Pereira (PRB).
A diferença é fundamental para definir a gravidade de cada infração. Caixa dois é um
recurso recebido para campanha e não declarado à Justiça Eleitoral. Já corrupção exige
contrapartida, alguma ação ou promessa de agente público para beneficiar a
empreiteira, e tem punições mais graves.
Os 98 investigados são políticos com foro no STF e pessoas ligadas a eles nos supostos
esquemas, como ex-deputados, auxiliares e parentes.
O caixa dois, que não é tipificado como crime na legislação, é enquadrado em um
artigo do Código Eleitoral sobre declaração de informação falsa. A pena é considerada
branda (até cinco anos de prisão) e, sozinha, não leva à prisão.
Corrupção passiva, praticada por agente público que recebe vantagem indevida, é
crime previsto no Código Penal e tem pena de 2 a 12 anos, que pode ser aumentada.
Advogados dizem que uma das estratégias de defesa dos investigados será tentar
transformar a imputação de corrupção em caixa dois.
Todos os inquéritos autorizados pelo ministro do STF Edson Fachin que investigam
corrupção apuram também lavagem de dinheiro –porque, após receber propina, o
corrupto precisa dar a ela aparência de legalidade.
Oito investigados são suspeitos também de cometerem outros crimes. No inquérito
sobre o ministro Aloysio Nunes (Relações Exteriores) e o senador José Serra, ambos
do PSDB, há indícios de crime contra a ordem econômica e fraude a licitação –no caso,
o certame para as obras do Rodoanel Sul, em São Paulo.
As mesmas imputações aparecem em um dos inquéritos contra o senador Renan
Calheiros (PMDB-AL), investigado junto com Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE).
A apuração sobre o deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ) e seu aliado, o ex-prefeito do
Rio Eduardo Paes (PMDB), traz, além de corrupção e lavagem, indícios de evasão de
divisas.
Os políticos citados negam as irregularidades.

Os documentos mostram ainda que os valores repassados em contextos de corrupção
são muito maiores que os doados, a princípio, como caixa dois.
Motos: vendas por CDC recuperam espaço
13/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A participação do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) nas vendas de motos aumentou
em quatro pontos porcentuais desde novembro de 2016 e respondeu neste primeiro
trimestre por 38,2% das vendas do setor. Em movimento oposto, os consórcios
recuaram de 34,5% para 30,6% no mesmo período.
A inversão dos números indicaria uma tendência de alta no segmento, já que o CDC
foi a modalidade que elevou as vendas do setor para quase 2 milhões de unidades em
2011. “É exatamente esta a leitura que fazemos. Embora estes três primeiros meses
de 2017 sejam um período curto, isso já nos dá um novo ânimo”, diz Marcos
Fermanian, presidente da Abraciclo, entidade que reúne os fabricantes de
motocicletas. O CDC também supre a necessidade imediata pelo veículo, nem sempre
possível por quem opta pelo consórcio. A alta indica ainda que os bancos estão
dispostos a financiar.
Recentemente, a Abraciclo e a Caixa Econômica Federal anunciaram um acordo de
cooperação comercial para financiamento de motocicletas que deve ajudar nesse
crescimento do CDC: “Com o anúncio da Caixa, outros bancos tradição em
financiamento de motos devem tomar medidas para atrair esse cliente também”,
recorda Fermanian.
O executivo não descarta o uso de dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) para compra de motos. “Sabemos que o principal destino
desse dinheiro será o pagamento de dívidas. E isso pode levar o consumidor a entrar
em um novo financiamento”, diz o presidente da Abraciclo.
Na história recente, porém, o consórcio ganhou destaque no setor de motos. Foi assim
nos anos de 2009 e 2010. E de 2012 para cá a modalidade avançou pouco a pouco
sobre o CDC até superá-lo em 2015.
MÉDIA DIÁRIA TAMBÉM ANIMA ABRACICLO
Depois de janeiro e fevereiro de 2017 registrarem médias diárias inferiores a 3,2 mil
motos emplacadas, março chegou a 3,6 mil unidades/dia, número semelhante àquele
anotado em dezembro (3,67 mil), tradicionalmente bom por causa do 13º salário.
“Acreditamos em médias próximas a 3,6 mil até setembro e ligeira melhora nos meses
finais. É assim que chegaremos às 890 mil unidades até o fim do ano”, estima
Fermanian.
ATACADO E VAREJO
De janeiro a março as fábricas instaladas em Manaus repassaram às concessionárias
215,8 mil motos, desempenho semelhante ao mesmo período de 2016. Mas as 211
mil unidades emplacadas resultam no pior primeiro trimestre desde 2004.

A Abraciclo revelou também os números de produção, que anotaram leve alta de 1,6%
no trimestre, mas não foram capazes de impedir demissões em Manaus
Produção de motos sobe 2,3% em março e fecha 1º trimestre com alta de
1,6%
13/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Balanço divulgado nesta quarta-feira, 12, pela Abraciclo, entidade que representa a
indústria nacional de motocicletas, mostra que a produção do setor subiu 2,3% em
março, na comparação com o mesmo período de 2016.
Em relação a fevereiro, mês mais curto por conta do feriado de Carnaval, a produção
de motos no País registrou alta de 22,4%. No total, 82,4 mil motos foram fabricadas
no mês passado, o que leva para 231,4 mil unidades o total produzido no acumulado
do primeiro trimestre, 1,6% acima do volume dos três primeiros meses do ano
passado.
As vendas no atacado – das montadoras para as concessionárias – ficaram
praticamente estáveis, com leve alta de 0,2% no primeiro trimestre, mas as
exportações tiveram forte crescimento no período, mostrando avanço de 26,9%.
Durante o primeiro trimestre, foram vendidas 215,8 mil motocicletas no mercado
doméstico e exportadas 17,4 mil unidades.
A Abraciclo manteve projeções que apontam a uma queda de 3,8% das vendas neste
ano. Apesar disso, a expectativa para a produção é de crescimento de 2,5%, no
embalo de um aumento de 57,6% previsto nas exportações.
Em nota, Marcos Fermanian, presidente da entidade, disse que o setor segue
cauteloso, mas que iniciativas como a da Caixa Econômica Federal, que recentemente
lançou uma linha de crédito especial a motocicletas, devem, em conjunto com a
estabilidade econômica, “impulsionar” os negócios.
Só no mês passado, as montadoras entregaram 80,4 mil motos às revendas – uma
queda de 3,8% na comparação anual – e exportaram 5,7 mil unidades, 21,2% acima
do volume embarcado um ano antes.
Porsche bate recorde de vendas no primeiro trimestre
13/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Macan foi o Porsche mais vendido no Brasil no primeiro trimestre
As vendas globais da Porsche atingiram quase 60 mil unidades no primeiro trimestre,
um novo recorde da marca para o período, com um total de 59,6 mil unidades. Este
volume representou crescimento de 7% sobre o desempenho verificado em igual
período do ano passado, quando o volume era de 55,9 mil.
O maior responsável pelo resultado são China, onde as entregas subiram 10%, para
18,1 mil veículos, e Alemanha, com 7,1 mil, alta de 19%. Em todo o mundo, a marca
viu suas vendas aumentarem: no mercado europeu emplacou pouco mais de 19 mil
veículos, incremento de 7%, enquanto nas Américas as vendas somaram 15 mil, com
aumento de 7%, sendo 12,7 mil só nos Estados Unidos.

Também elevou em 6% as vendas nas regiões Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África,
com um total de 25,5 mil.
“A Porsche iniciou o ano com muito sucesso graças ao novo Panamera - esta tendência
agora precisa ter continuidade no resto do ano”, disse o membro do conselho executivo
responsável por vendas e marketing da Porsche, Detlev von Platen. “Nossa atraente
gama de modelos nos proporciona uma sólida base para alcançar isto.”
Durante o Salão de Genebra, no mês passado, a marca apresentou três novos
modelos: o novo Panamera Sport Turismo, o Panamera Turbo S E-Hybrid e o 911 GT3.
O lançamento de mercado do novo 911 GT3 será em maio, seguido pelo do S E-Hybrid
em julho e o do Panamera Sport Turismo em outubro.
“Todos os três modelos vão garantir a continuidade desse começo de ano positivo”,
acrescentou o executivo. Um novo modelo destinado ao mercado chinês será
apresentado na próxima semana durante o Salão de Xangai.
A Porsche também teve um bom resultado no Brasil, com aumento de 44% das
vendas, para 257 veículos. “O novo Panamera contribui para o aumento de vendas
que tivemos neste ano, além da alta performance dos demais modelos da nossa gama
de produtos.
Isto é com certeza o resultado de um trabalho em conjunto. Enquanto este primeiro
trimestre foi positivo, nossa performance ao decorrer deste ano também será
influenciada pela restrição do número de veículos que podemos importar, a cota
estabelecida pelo programa Inovar-Auto”, afirma o diretor presidente da Porsche no
Brasil, Matthias Brück.
Os carros Porsche mais vendidos no Brasil foram Macan, com 105 unidades, Cayenne,
com 71 e o 911 com 44 unidades emplacadas.
Hyundai e Kia vão chamar 1,5 milhão de carros para revisão
13/04/2017 – Fonte: Automotive Business
A Hyundai e sua controlada Kia planejam chamar para revisão quase 1,5 milhão de
carros, sendo a maior parte (1,2 milhão) nos Estados Unidos, segundo confirmaram
ambas as empresas na semana passada.
De acordo com o comunicado de recall da agência americana de segurança veicular, a
NHTSA, um erro de fabricação nos motores quatro-cilindros Theta 2.0 e 2.4, que
equipam vários sedãs e SUVs das duas marcas coreanas, pode causar o desgaste
prematuro de rolamentos, levando a possíveis travamentos.
A campanha de recall deverá ser iniciada por Hyundai e Kia a partir de 19 de maio. Os
motores serão examinados e poderão ser trocados em caso de comprovação do defeito
de fabricação. As duas marcas informaram que até o momento nenhum acidente
relacionado ao possível travamento do motor havia sido reportado.
Segundo a Hyundai, de 10% a 20% dos proprietários do sedã Sonata nos EUA
reportaram a paralisação do motor, que antes de acontecer produz ruídos de batidas,
além de acender as luzes de pressão do óleo.
Além dos Estados Unidos, o recall também envolve 115 mil veículos vendidos no
Canadá e outros 171 mil na Coreia do Sul. Os modelos envolvidos que usam os
motores Theta 2.0 ou 2.4 são Hyundai Sonata (2013-2014), Hyundai Santa Fe Sport
(2013-2014), Kia Optima (2011-2014), Kia Sorento (2012-2014) eKia Sportage
(2011-2013).

Volkswagen divulga imagem de crossover elétrico
13/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A Volkswagen divulgou a primeira imagem do conceito que vai levar ao salão do
automóvel de Xangai, na China: um crossover totalmente elétrico que adianta as
linhas da linha de carros zero emissão que a companhia pretende lançar a partir de
2020. A promessa é de que a gama traga inovações importantes, com recursos
avançados de conectividade e design totalmente novo e diferente dos carros já
oferecidos pela marca.
A ideia é que a versão definitiva do crossover dispute mercado com o Model X da Tesla.
A montadora norte-americana inova na forma de vender seus veículos no mercado e
conseguiu torna-los objetos de desejo. A Volkswagen, por outro lado, tem potencial
para investir e desenvolver novas soluções e, com isso, capacidade para surpreender.
A promessa é de que o crossover elétrico – assim como toda a gama zero emissão da
montadora – ofereça autonomia equivalente à de um carro a combustão. O conceito
pode rodar em modo autônomo e o plano da fabricante é garantir que os preços sejam
equivalentes aos de carros a diesel.
A Volkswagen projeta a venda de 1 milhão de carros elétricos globalmente em 2025,
fazendo com que os veículos zero emissão deixem de ser carros de nicho para ganhar
larga escala. Com a ofensiva em elétricos, o grupo alemão também quer virar a página
do dieselgate, escândalo provocado pela fraude no controle de emissões de 11 milhões
de carros a diesel vendidos globalmente pela organização.
Volvo CE vê mercado estável na transição 2017-2018
13/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Afrânio Chueire, presidente Volvo CE América Latina: ''Como meta mínima, queremos
manter a nossa participação no Brasil neste ano e crescer onde for possível''
O mercado de máquinas e equipamentos de construção deve parar de cair e retornar
à estabilidade entre o fim deste ano e o início de 2018. A estimativa é de Afrânio
Chueire, presidente da Volvo CE (Construction Equipment), que apresentou na quartafeira, 12, em São Paulo, o balanço anual da divisão e suas perspectivas para 2017.
“Havia uma média de 15 mil a 25 mil máquinas por ano entre o período que foi de
2007 a 2014, até que o mercado sofreu uma queda abrupta de 70% nos dois anos
seguintes, saindo de 24 mil unidades em 2014 para 8 mil em 2016, devendo seguir
neste patamar em 2017”, aponta o executivo. “Acreditamos nesta estabilização para
o fim de 2017 e a partir de 2018, com um resultado mais consistente em 2019.”

Embora as vendas totais do mercado brasileiro tenham diminuído exponencialmente
nos últimos três anos, a Volvo CE conseguiu elevar sua participação, que passou de
15,8% em 2015 para 16,8% em 2016, considerando suas principais linhas de
produtos, que são escavadeiras, carregadeiras e caminhões articulados, todos com
modelos fabricados na unidade brasileira localizada em Pederneiras (SP).
Os números também consideram as vendas da SDLG, marca chinesa com quem a
Volvo CE mantém joint venture como representante, produtora e responsável pelas
vendas no mercado latino-americano e que hoje representa mais de 30% das vendas
do grupo em termos de volume.
“Como meta mínima, queremos manter a nossa participação no Brasil neste ano e
crescer onde for possível”, afirma.
Para Chueire, o mercado brasileiro tem potencial para voltar a consumir entre 15 mil
e 20 mil unidades/ano, embora ainda abaixo do pico do setor registrado em
2011/2012, que foi de 30 mil máquinas e equipamentos.
O executivo sustenta sua projeção a partir dos projetos previstos em diferentes frentes
da infraestrutura a serem realizados no País, mas também em outros nichos de
mercado, como o agronegócio e aqueles ligados à exportação, como mineração e
pedreiras em geral (movimentação de mármore, granito, ouro e outros minérios
nobres), florestal, papel e celulose, movimentação e colheita de madeira e
movimentação de adubos e fertilizantes utilizados no agronegócio.
Enquanto aguarda pela reação do mercado doméstico, a Volvo CE não descuida de
outros mercados da América Latina, que ao contrário do Brasil, que na sua somatória,
já pararam de cair. “Os países hispânicos já foram no passado um mercado maior que
o Brasil; este por sua vez, chegou a representar 60% dos negócios na região e com o
resultado de 2016, hoje este índice está em 50%/50%”, revela Chueire.
Em 2016, os mercados da América Latina (exceto Brasil) fecharam com vendas de 14
mil máquinas, tendo a Volvo CE mantido sua participação em 13,8% na passagem de
2015 para 2016. A fim de não perder as oportunidades nos diferentes mercados, a
Volvo CE reestruturou sua equipe comercial dividindo a região em quatro distritos,
sendo três deles – Norte, Central e Sul – compostos apenas de países hispânicos. A
quarta região compreende somente o Brasil.
“A América Latina não é um mercado único, cada país conta com sua peculiaridade e
outras conformações de indústria, distribuição e clientela”, lembra.
Como forma de reforçar seu posicionamento na região, a empresa prevê novos
lançamentos visando diferentes segmentos do mercado. “Neste ano teremos o maior
movimento de lançamentos de produtos da Volvo CE, são mais de 30 novidades,
incluindo novos produtos e as atualizações de equipamentos por causa da nova norma
de emissão MAR-I”, afirma Chueire.
Entre eles, estão o novo caminhão articulado A60H, com capacidade para 55 toneladas
métricas de carga, além da escavadeira EC950, a maior da marca com peso
operacional de 92 toneladas e poder de escavação 23% maior que a versão EC750.
Grupo Pneustore compra site de autopeças Itaro
13/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O grupo Pneustore anunciou nesta quarta-feira a aquisição do site de comércio
eletrônico voltado a autopeças Itaro, formando uma companhia com faturamento
anual de cerca de 500 milhões de reais.

A Pneustore, criada há quase 50 anos e focada em pneus e autopeças, se apresenta
como "uma das dez maiores atacadistas do país e líder nesse segmento no comércio
eletrônico brasileiro".
A Itaro, por sua vez, criada em 2012, vende autopeças e oferece serviços em 700
oficinas mecânicas parceiras. A empresa tem entre os investidores o fundo brasileiro
Astella Investimentos e fundos internacionais como o russo Simile, o alemão Rigi, o
ucraniano TA Ventures, o mexicano Variv Capital e o argentino IG Angels.
O valor da aquisição não foi revelado.
As companhias afirmaram que as vendas de pneus do grupo combinado somam mais
de 100 mil unidades por mês.
"O conceito de oferecer um serviço completo ao cliente e a integração com as oficinas
parceiras nos chamou muito a atenção", disse o presidente do Grupo Pneustore, Beto
Cantu, em comunicado.
Segundo as empresas, com a junção das operações, a estimativa de crescimento no
faturamento para este ano é de 30 por cento.

