
 

 

26 DE ABRIL DE 2017 

Quarta-feira 

 UTILITY DAY - GERANDO RECEITAS ADICIONAIS A PARTIR DA ENERGIA 

ELÉTRICA E DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 SONDAGEM INDUSTRIAL 

 AGENDA INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA PROPÕE 86 AÇÕES PARA AMPLIAR 

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR 

 ACESSO AO CRÉDITO PODE REAQUECER A ECONOMIA, DEFENDEM EMPRESÁRIOS 

 CENTRAIS DISCUTEM ALTERNATIVAS PARA FIM DO IMPOSTO SINDICAL 

 BRASILEIRO NÃO SE SINDICALIZA POR FALTA DE CONHECIMENTO E INTERESSE, 

DIZ IBGE 

 NEGOCIADO SOBRE LEGISLADO DEPENDE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DIZ 

MINISTRO 

 METALÚRGICOS PARALISAM LINHAS DE PRODUÇÃO PELO PAÍS 

 METROVIÁRIOS, BANCÁRIOS, METALÚRGICOS E PETROLEIROS ADEREM À GREVE 

DE SEXTA 

 RENAN SE UNE COM SINDICALISTAS CONTRA REFORMA TRABALHISTA 

 CURITIBA TERÁ GREVE DE ÔNIBUS EM DIA DE PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA 

REFORMAS 

 GREVE GERAL VAI SUSPENDER COLETA DE LIXO EM CURITIBA NA SEXTA-FEIRA 

 MOTORISTAS E COBRADORES DE ÔNIBUS DE CURITIBA TAMBÉM VÃO PARAR NO 

DIA DA GREVE GERAL 

 PROFESSORES PARTICULARES ADEREM À GREVE CONTRA REFORMAS E PAIS SE 

REVOLTAM 

 GREVE GERAL ‘SINALIZA QUE SOCIEDADE QUER DIÁLOGO’, DIZ D. LEONARDO 

STEINER 

http://www.sinpacel.org.br/inscricao-comite1.php
http://www.sinpacel.org.br/inscricao-comite1.php
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/ad/33/ad332fc8-b883-497d-ab87-23d68af765da/sondagemindustrial_marco2017.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/agenda-internacional-da-industria-propoe-86-acoes-para-ampliar-participacao-do-brasil-no-comercio-exterior/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/agenda-internacional-da-industria-propoe-86-acoes-para-ampliar-participacao-do-brasil-no-comercio-exterior/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/acesso-ao-credito-pode-reaquecer-a-economia-defendem-empresarios/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878658-centrais-discutem-alternativas-para-fim-do-imposto-sindical.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878596-brasileiro-nao-se-sindicaliza-por-falta-de-conhecimento-e-interesse-diz-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878596-brasileiro-nao-se-sindicaliza-por-falta-de-conhecimento-e-interesse-diz-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878550-negociado-sobre-legislado-depende-de-contribuicao-sindical-diz-ministro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878550-negociado-sobre-legislado-depende-de-contribuicao-sindical-diz-ministro.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25692/metalurgicos-paralisam-linhas-de-producao-pelo-pais
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878402-metroviarios-bancarios-metalurgicos-e-petroleiros-aderem-a-greve-na-sexta.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878402-metroviarios-bancarios-metalurgicos-e-petroleiros-aderem-a-greve-na-sexta.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878470-renan-se-une-com-sindicalistas-contra-reforma-trabalhista.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/curitiba-tera-greve-de-onibus-em-dia-de-paralisacao-nacional-contra-reformas-1c1uo2p7h5u9j58bxerfqd3bo
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/curitiba-tera-greve-de-onibus-em-dia-de-paralisacao-nacional-contra-reformas-1c1uo2p7h5u9j58bxerfqd3bo
http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/greve-geral-vai-suspender-coleta-de-lixo-em-curitiba-na-sexta-feira/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/motoristas-e-cobradores-de-onibus-de-curitiba-tambem-vao-parar-no-dia-da-greve-geral/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/motoristas-e-cobradores-de-onibus-de-curitiba-tambem-vao-parar-no-dia-da-greve-geral/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/professores-particulares-aderem-a-greve-contra-reformas-e-pais-se-revoltam/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/professores-particulares-aderem-a-greve-contra-reformas-e-pais-se-revoltam/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/greve-geral-sinaliza-que-sociedade-quer-dialogo-diz-d-leonardo-steiner/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/greve-geral-sinaliza-que-sociedade-quer-dialogo-diz-d-leonardo-steiner/


 PLANALTO MONITORA PREPARAÇÃO PARA GREVE GERAL E PODE CORTAR PONTO 

DE GREVISTA 

 ARTIGO: MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA PRIVILEGIA A LIBERDADE DE 

ESCOLHA 

 REFORMA TRABALHISTA VAI A PLENÁRIO ANTES DA GREVE GERAL 

 PLENÁRIO PODE VOTAR HOJE PROPOSTA DE REFORMA TRABALHISTA 

 VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA GERA EMBATE ENTRE GOVERNISTAS E 

OPOSIÇÃO 

 BANCADA DO PSB DESCUMPRE DECISÃO E RACHA NA REFORMA TRABALHISTA 

 VANESSA GRAZZIOTIN CRITICA REFORMA TRABALHISTA E DIZ QUE PAÍS VIVE 

MOMENTO GRAVE 

 PROPOSTAS DA REFORMA TRABALHISTA SÃO QUESTIONADAS PELO SETOR 

PRIVADO 

 TEMER EXONERA TRÊS MINISTROS PARA REFORÇAR VOTAÇÃO DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 RELATOR DA REFORMA TRABALHISTA DIZ QUE DESAFIO É MANTER COESÃO NO 

PLENÁRIO 

 CELSO DE MELLO MANTÉM URGÊNCIA NA REFORMA TRABALHISTA 

 CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA DE REFORMA TRABALHISTA 

 REFORMA TRABALHISTA PREVÊ QUE FÉRIAS POSSAM SER DETERMINADAS PELO 

EMPREGADOR 

 TEXTO FINAL DA REFORMA TRABALHISTA DÁ FORÇA A ACORDOS QUE PODERÃO 

DIVIDIR FÉRIAS 

 TRABALHADOR ESTÁ SATISFEITO COM JORNADA E SALÁRIO, SEGUNDO 

PESQUISA 

 COMISSÃO APROVA REFORMA TRABALHISTA, QUE VAI A PLENÁRIO NESTA 

QUARTA-FEIRA 

 DÍVIDA IMPEDE 1,5 MILHÃO DE PESSOAS DE DEIXAR O TRABALHO, DIZ IBGE 

 PMDB AGIRÁ PARA OBRIGAR DEPUTADOS A VOTAREM A FAVOR DA 

PREVIDÊNCIA 

 PREVIDÊNCIA: VOTOS CONTRA REFORMA SOBEM PARA 214 E A FAVOR 

CONTINUAM EM 76 

 LÍDER DO PSDB QUER VOTAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA 15 A 20 DIAS APÓS 

TRABALHISTA 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/planalto-monitora-preparacao-para-greve-geral-e-pode-cortar-ponto-de-grevista/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/planalto-monitora-preparacao-para-greve-geral-e-pode-cortar-ponto-de-grevista/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/artigo-modernizacao-trabalhista-privilegia-a-liberdade-de-escolha/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/artigo-modernizacao-trabalhista-privilegia-a-liberdade-de-escolha/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-vai-a-plenario-antes-da-greve-geral-33s03jsfmu61a3spt2mbf05qs
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/530504-PLENARIO-PODE-VOTAR-HOJE-PROPOSTA-DE-REFORMA-TRABALHISTA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530496-VOTACAO-DA-REFORMA-TRABALHISTA-GERA-EMBATE-ENTRE-GOVERNISTAS-E-OPOSICAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530496-VOTACAO-DA-REFORMA-TRABALHISTA-GERA-EMBATE-ENTRE-GOVERNISTAS-E-OPOSICAO.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878443-bancada-do-psb-descumpre-decisao-e-racha-na-reforma-trabalhista.shtml
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/vanessa-grazziotin-critica-reforma-trabalhista-e-diz-que-pais-vive-momento-grave
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/vanessa-grazziotin-critica-reforma-trabalhista-e-diz-que-pais-vive-momento-grave
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/04/1878246-propostas-da-reforma-trabalhista-sao-questionadas-pelo-setor-privado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/04/1878246-propostas-da-reforma-trabalhista-sao-questionadas-pelo-setor-privado.shtml
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17S1HC-OBRTP
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17S1HC-OBRTP
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-da-reforma-trabalhista-diz-que-desafio-e-manter-coesao-no-plenario/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-da-reforma-trabalhista-diz-que-desafio-e-manter-coesao-no-plenario/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/celso-de-mello-mantem-urgencia-na-reforma-trabalhista/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530500-CONFIRA-OS-PRINCIPAIS-PONTOS-DA-PROPOSTA-DE-REFORMA-TRABALHISTA.html
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-trabalhista-preve-que-ferias-possam-ser-determinadas-pelo-empregador/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-trabalhista-preve-que-ferias-possam-ser-determinadas-pelo-empregador/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/texto-final-da-reforma-trabalhista-da-forca-a-acordos-que-poderao-dividir-ferias/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/texto-final-da-reforma-trabalhista-da-forca-a-acordos-que-poderao-dividir-ferias/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878613-trabalhador-esta-satisfeito-com-jornada-e-salario-segundo-pesquisa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878613-trabalhador-esta-satisfeito-com-jornada-e-salario-segundo-pesquisa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878441-comissao-aprova-reforma-trabalhista-que-vai-a-plenario-nesta-quarta-feira.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878441-comissao-aprova-reforma-trabalhista-que-vai-a-plenario-nesta-quarta-feira.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878622-divida-impede-15-milhao-de-pessoas-de-deixar-o-trabalho-diz-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878468-pmdb-agira-para-obrigar-deputados-a-votarem-a-favor-da-previdencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878468-pmdb-agira-para-obrigar-deputados-a-votarem-a-favor-da-previdencia.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previdencia-votos-contra-reforma-sobem-para-214-e-a-favor-continuam-em-76/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previdencia-votos-contra-reforma-sobem-para-214-e-a-favor-continuam-em-76/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/lider-do-psdb-quer-votar-reforma-da-previdencia-15-a-20-dias-apos-trabalhista/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/lider-do-psdb-quer-votar-reforma-da-previdencia-15-a-20-dias-apos-trabalhista/


 REFORMA DA PREVIDÊNCIA: DISCUSSÃO SEGUE, MAS GOVERNO NÃO QUER 

MUDANÇAS NO PROJETO 

 OPOSIÇÃO CRITICA REFORMA DA PREVIDÊNCIA; GOVERNISTAS DIZEM QUE ELA 

BENEFICIARÁ TRABALHADORES 

 ARTHUR MAIA: ‘NÃO MUDOU RELATÓRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NEM 

VAI MUDAR NADA’ 

 PMDB COLETA ASSINATURAS PARA FECHAR QUESTÃO NA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 DYOGO: GOVERNO ACHA QUE PROPOSTA DA PREVIDÊNCIA JÁ ESTÁ BOA 

 CAETANO: PERDA É DE 20% A 30% DE ECONOMIA ESPERADA COM REFORMA 

EM 10 ANOS 

 CCJ PODE VOTAR PEC DA REFORMA POLÍTICA DO SENADO NESTA QUARTA 

 MAIA DIZ QUE CLIMA COM GOVERNADORES É POSITIVO SOBRE IMPORTÂNCIA 

DA REFORMA 

 EDITORIAL:  INCERTEZAS ELEVADAS 

 ANFAVEA QUER PREPARAR INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA PARA COMPETIR NO 

MERCADO GLOBAL 

 INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA TEM 3º MÊS CONSECUTIVO DE CONTRATAÇÕES, 

DIZ ABINEE 

 FÓRUM DE RH AVALIA IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA 

 MONTADORAS APRESENTAM SUA VISÃO DA ROTA 2030 

 MERITOR PRODUZ EIXOS PARA VEÍCULOS PESADOS EM OSASCO (SP) 

 GATES CRESCE 20% COM AJUDA DO PÓS-VENDA 

 BORGWARNER VAI DOBRAR SUA FATIA EM REPOSIÇÃO 

 FERODO LANÇA PASTILHAS COM CERÂMICA 

 DANA FINALIZA SEU MAIOR INVESTIMENTO FEITO NO BRASIL 

 DANA RETOMA NEGÓCIO DE REPOSIÇÃO APÓS 13 ANOS 

 HONEYWELL PLANEJA FAZER TURBOS PARA CARROS FLEX NO BRASIL 

 TROLLER QUER VENDAS 15% MAIORES NO BRASIL NESTE ANO 

 COM AFTERMARKET EM ALTA, AUTOMEC ABRE AS PORTAS SEM CRISE 

 SETOR DE AÇO PREVÊ TER ANO DIFÍCIL COM PROTECIONISMO MUNDIAL 

 BRASIL AVALIA MANDATOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS PARA DISTRIBUIDORES 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CAI 3,1 PONTOS EM ABRIL ANTE MARÇO, REVELA 

FGV 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-da-previdencia-discussao-segue-mas-governo-nao-quer-mudancas-no-projeto-1zllbhwhuwqdbfvf1cu89w1ec
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-da-previdencia-discussao-segue-mas-governo-nao-quer-mudancas-no-projeto-1zllbhwhuwqdbfvf1cu89w1ec
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530486-OPOSICAO-CRITICA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-GOVERNISTAS-DIZEM-QUE-ELA-BENEFICIARA-TRABALHADORES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530486-OPOSICAO-CRITICA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-GOVERNISTAS-DIZEM-QUE-ELA-BENEFICIARA-TRABALHADORES.html
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/arthur-maia-nao-mudou-relatorio-da-reforma-da-previdencia-nem-vai-mudar-nada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/arthur-maia-nao-mudou-relatorio-da-reforma-da-previdencia-nem-vai-mudar-nada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pmdb-coleta-assinaturas-para-fechar-questao-na-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pmdb-coleta-assinaturas-para-fechar-questao-na-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/dyogo-governo-acha-que-proposta-da-previdencia-ja-esta-boa/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/caetano-perda-e-de-20-a-30-de-economia-esperada-com-reforma-em-10-anos/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/caetano-perda-e-de-20-a-30-de-economia-esperada-com-reforma-em-10-anos/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/530451-CCJ-PODE-VOTAR-PEC-DA-REFORMA-POLITICA-DO-SENADO-NESTA-QUARTA.html
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/maia-diz-que-clima-com-governadores-e-positivo-sobre-importancia-da-reforma/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/maia-diz-que-clima-com-governadores-e-positivo-sobre-importancia-da-reforma/
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/incertezas-elevadas-9kg7kcx253bxdqtza3qcqgxlg
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-quer-preparar-industria-automobilistica-para-competir-no-mercado-global/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-quer-preparar-industria-automobilistica-para-competir-no-mercado-global/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-eletroeletronica-tem-3-mes-consecutivo-de-contratacoes-diz-abinee/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-eletroeletronica-tem-3-mes-consecutivo-de-contratacoes-diz-abinee/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25687/forum-de-rh-avalia-impacto-da-reforma-trabalhista
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25690/montadoras-apresentam-sua-visao-da-rota-2030
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25700/meritor-preve-alta-de-20-com-montadoras
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25698/gates-cresce-20-com-ajuda-do-pos-venda
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25695/borgwarner-vai-dobrar-sua-fatia-em-reposicao
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25694/ferodo-lanca-pastilhas-com-ceramica
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25699/dana-finaliza-seu-maior-investimento-feito-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25697/dana-retoma-negocio-de-reposicao-apos-13-anos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25696/honeywell-planeja-fazer-turbos-para-carros-flex-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25693/troller-quer-vendas-15-maiores-no-brasil-neste-ano
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25691/com-aftermarket-em-alta-automec-abre-as-portas-sem-crise
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878409-setor-de-aco-preve-ter-ano-dificil-com-protecionismo-mundial.shtml
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17R2ML-OBRBS?sp=true
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/confianca-do-consumidor-cai-31-pontos-em-abril-ante-marco-revela-fgv/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/confianca-do-consumidor-cai-31-pontos-em-abril-ante-marco-revela-fgv/


 CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL TEM EM ABRIL MAIOR NÍVEL EM 2 

ANOS COM MELHORA DA PERCEPÇÃO ATUAL, DIZ FGV 

 SANTANDER BRASIL TEM LUCRO GERENCIAL 37,3% MAIOR NO 1º TRI 

 ARCELORMITTAL COMPRA 55,5% DA BEKAERT DE SUMARÉ, EM SP 

 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS CRESCEM 24,4% NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

 AE APROVA PROJETO QUE BENEFICIA EMPRESA COM PATRIMÔNIO ATÉ R$ 10 

MILHÕES 

 SIMPLES É VITAL PARA A ECONOMIA, DIZ AFIF DOMINGOS EM AUDIÊNCIA NA 

CAE 

 APROVADO PROJETO QUE VEDA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE SONEGADORES 

EM LICITAÇÕES 
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CÂMBIO 

EM 26/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,196 3,196 

Euro 3,474 3,475 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17S1I9-OBRTP
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17S1I9-OBRTP
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17S15K-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17S1FU-OBRBS
http://www.bemparana.com.br/noticia/499702/exportacoes-brasileiras-crescem-244-no-primeiro-trimestre
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/cae-aprova-projeto-que-beneficia-empresa-com-patrimonio-ate-r-10-milhoes
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/cae-aprova-projeto-que-beneficia-empresa-com-patrimonio-ate-r-10-milhoes
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/simples-e-vital-para-a-economia-diz-afif-domingos-em-audiencia-na-cae
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/simples-e-vital-para-a-economia-diz-afif-domingos-em-audiencia-na-cae
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Utility DAY - Gerando receitas adicionais a partir da Energia Elétrica e do 

Tratamento de Resíduos 

26/04/2017 – Fonte: CNI 

 
O SINDIMETAL/PR, em razão da parceria com o Sinpacel convida para o evento 

evento: “Utility DAY – Gerando receitas adicionais a partir da Energia 
Elétrica e do Tratamento de Resíduos” que será realizado no dia 27/04, no auditório 

do Sinpacel. O evento é gratuito, e as inscrições são online, basta clicar no próprio 
convite. 
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Sondagem Industrial 

26/04/2017 – Fonte: CNI 

Atividade industrial mostra fôlego 

Apesar das dificuldades enfrentadas pela indústria, os dados de atividade são positivos 

em março. Ainda que seja comum que se registre crescimento da produção em março 

na comparação com o mês anterior, deve-se ressaltar que o crescimento de 2017 é o 

maior para o mês em sete anos. 

 

Faça o download da última edição na íntegra: Aqui 

 

Agenda Internacional da Indústria propõe 86 ações para ampliar 
participação do Brasil no comércio exterior 

26/04/2017 – Fonte: CNI 

 
Documento, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), trata 
das prioridades nos próximos meses sobre formulação e defesa de políticas 

públicas e da prestação de serviços para a internacionalização de empresas 
brasileiras 

 

 
 
Medidas para internacionalizar empresas, reduzir custos com comércio exterior e 
ampliar o mercado externo para produtos brasileiros fazem parte da segunda edição 

da Agenda Internacional da Indústria, que a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) lança nesta terça-feira (25). Ao todo, são propostas 86 ações prioritárias para 

2017, das quais 55 tratam sobre políticas comerciais e 31 de serviços de apoio à 
internacionalização de empresas. 
 

Os acordos comerciais são parte importante da agenda, ainda que o ambiente político 
internacional esteja mais protecionista. Para este ano, a indústria aguarda o fim das 

negociações entre Brasil e México para ampliar a cobertura de produtos exportados 
sem imposto de importação ou com imposto reduzido.  
 

Atualmente, 44% de todos os bens vendidos para a economia mexicana estão fora 
dos acordos comerciais. Enquanto quase 75% das exportações mexicanas para o 

Brasil são cobertas por algum tipo de preferência tarifária ou são isentas de imposto. 
No acordo com o México ainda devem ser negociados temas de serviços, facilitação 
de comércio, barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias. 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/ad/33/ad332fc8-b883-497d-ab87-23d68af765da/sondagemindustrial_marco2017.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/ad/33/ad332fc8-b883-497d-ab87-23d68af765da/sondagemindustrial_marco2017.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/agenda-internacional-da-industria-propoe-86-acoes-para-ampliar-participacao-do-brasil-no-comercio-exterior/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/agenda-internacional-da-industria-propoe-86-acoes-para-ampliar-participacao-do-brasil-no-comercio-exterior/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/agenda-internacional-da-industria/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


A CNI também considera prioritário avançar nos temas econômicos e comerciais do 
Mercosul. O bloco ficou dedicado à agenda política e perdeu chances valiosas para 
atrair investimentos e integrar setores importantes para as quatro economias 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).  
 

A CNI calcula que o acordo entre Mercosul e a União Europeia pode ampliar as 
oportunidades para 1.101 produtos brasileiros, que hoje têm vantagem comparativa 

em relação aos produtos europeus. Destes, 68% pagam tarifas. O setor industrial 
também defende as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, 
na sigla em inglês). 

 
Estão na agenda da indústria negociações com África do Sul, Canadá, Chile, Colômbia, 

Coreia do Sul, Índia, Irã e Japão. Além de acordos em temas como serviços, 
propriedade intelectual e vistos. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO  – A CNI apresenta sete prioridades para facilitar o 
comércio exterior. Com o Portal Único operando dentro do prazo, é importante criar 

um sistema único de pagamento de encargos e taxas aplicadas às exportações e 
importações. O grande problema é que nem o governo sabe quantas taxas e encargos 

existem. Por isso, a CNI vai realizar um levantamento sobre encargos, taxas e 
contribuições arrecadadas pelos mais de 20 órgãos atuantes no comércio exterior. 
 

Outro ponto de extrema importância é o fim da cobrança ilegal da taxa para escanear 
contêineres nos portos. Atualmente, todos os contêineres, vazios ou cheios, pagam 

de R$ 200 a R$ 400 para serem escaneado antes de embarcar no navio. É como se 
todas as vezes que uma pessoa pegasse um voo e passasse pelo raio-x, tivesse que 
pagar uma taxa definida pela concessionária do aeroporto. 

 
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS - Embora ainda significativas, as barreiras tarifárias 

impostas pelos governos têm diminuído. No entanto, crescem novos tipos de 
barreiras não tarifárias, especialmente técnicas, sanitárias e fitossanitárias e as 

associadas à difusão de padrões e regulamentos ambientais e sociais.  
 
Essas barreiras são mais difíceis das empresas identificarem e saber a que órgãos de 

governo levar os pleitos. “Além disso, é muito baixa a taxa de resolução dos 
problemas identificados e levados ao governo brasileiro”, destaca o documento da 

CNI. 
 
Neste tema, a entidade defende colocar em prática uma estratégia 

intergovernamental para mapear e remover barreiras, além de reforçar a proposta 
de criação dos adidos de comércio e indústria nas embaixadas brasileiras no exterior. 

“O Brasil precisa de um sistema que acompanhe de forma mais efetiva as barreiras 
que são criadas por outros países e que prejudicam as exportações brasileiras”, 
destaca o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/agenda-internacional-da-industria/


Nos Estados Unidos, os agentes do comércio americano contam até com informações 
da CIA, agência de inteligência, para mapear barreiras impostas por outros países 
aos produtos deles.  

 
A União Europeia tem uma ferramenta interativa e gratuita, alimentada online pelos 

exportadores europeus, para identificar os entraves às suas exportações que estão 
infringindo as regras do comércio internacional. A Coreia do Sul criou um escritório 

só para mapear barreiras. 
 
OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS - Os temas relacionados à logística e infraestrutura 

apareceram pela primeira vez na Agenda Internacional da Indústria. O assunto é um 
dos pontos prioritários do Fórum de Competitividade das Exportações (FCE) e 

também apareceu como o principal gargalo na pesquisa “Desafios à Competitividade 
das Exportações Brasileiras”, lançada pela CNI no ano passado.  
 

Fazem parte das prioridades assuntos relacionados a investimentos brasileiros no 
exterior, tributação no comércio exterior, financiamento e garantias às exportação e 

defesa comercial. 
 
SERVIÇOS - Na frente de serviços, operacionalizada pela Rede Brasileira de Centros 

Internacionais de Negócios (Rede CIN), coordenada pela CNI e presente em todos os 
estados brasileiros, a prioridade será capacitar e preparar as empresas para 

aperfeiçoarem ou iniciarem a operação no comércio exterior. Para isso, a aposta será 
o Rota Global, nova modalidade de consultoria empresarial. 
 

Em 2017, também merece destaque o início da oferta de capacitações a distância, 
que tornarão o conteúdo acessível a um maior número de gestores empresariais. A 

promoção de negócios, com ações prospectivas e comerciais, segue como um dos 
principais eixos de atuação para inserção da indústria brasileira nos mercados 
internacionais. 

 
Em facilitação de comércio, a CNI defende maior difusão e ampliação do uso do ATA 

Carnet, que torna mais fácil a circulação de bens e barateia a exportação e importação 
temporárias.  
 

Além disso, a agenda de serviços prioriza a implementação da assinatura digital do 
Certificado de Origem, com o qual os produtos brasileiros obtêm vantagens em 

mercados de países com os quais o Brasil mantém acordos. A digitalização reduzirá 
custo e tempo de emissão do documento. 
 

SAIBA MAIS - Faça o download da Agenda Internacional da Indústria aqui no Portal 
da Indústria. 

 

Acesso ao crédito pode reaquecer a economia, defendem empresários 

26/04/2017 – Fonte: CNI 
 

 
 
A facilitação do acesso ao crédito foi um dos assuntos discutidos na reunião do 
Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa (COMPEM), da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). Empresários de todo o país entendem que a economia 
passa por um momento difícil, mas que essa dificuldade vem atrelada à liberação de 

crédito. 

http://www.cin.org.br/portal/main.jsp
http://www.cin.org.br/portal/main.jsp
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/ata-carnet/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/ata-carnet/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/agenda-internacional-da-industria/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/acesso-ao-credito-pode-reaquecer-a-economia-defendem-empresarios/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/


A reunião do conselho foi realizada nesta segunda-feira (24), na sede da CNI, em 
Brasília.  
 

Para o presidente do COMPEM, que também é presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), Amaro Sales, a situação é ainda mais 

complicada para o micro e pequeno empresário, que normalmente não conhece os 
procedimentos e não tem pessoal especializado no assunto. 

 
“Por isso estamos discutindo esse assunto no COMPEM. Debater esse tema com as 
instituições financeiras e a CNI é muito importante porque o acesso ao crédito aquece 

a economia. Quando falta crédito, a economia se ressente”, explica. 
 

Sales lembra ainda que muitas empresas estão endividadas, o que causa mais 
transtornos. Ouça: 
 

Para tentar ajudar as empresas na busca pelo crédito, o Núcleo de Acesso ao Crédito 
(NAC), da CNI, negocia parcerias com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e outros bancos em busca de condições diferenciadas 
para micro e pequenas empresas, como a Caixa Econômica Federal. 
 

O gerente-executivo de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves, ressalta que 
o NAC ajuda os empresários a reunir a documentação e assim ter uma chance maior 

de aprovação do crédito. “Nós não liberamos o dinheiro, mas o NAC tem a função de 
repassar todas as informações para as empresas. Ajudar a empresa a identificar a 
melhor linha disponível, e assim ter uma percepção de risco melhor”, afirma. 

 
TERCEIRIZAÇÃO – A aprovação no Congresso Nacional do projeto que regulamenta 

a terceirização também foi comemorada pelos empresários. Para a gerente-executiva 
de Relações do Trabalho da CNI, Sylvia Lorena, essa regulamentação busca oferecer 
segurança jurídica para as empresas e mais proteção para os trabalhadores 

terceirizados.  
 

Sobre a proposta de reforma trabalhista, ela acredita que é preciso modernizar a 
legislação que é da década de 1940. “É um avanço. Busca equilibrar a proteção do 
trabalhador com a competitividade das empresas”, finaliza. 

 
SAIBA MAIS – Atualmente a CNI mantém 12 conselhos temáticos. Os conselhos são 

órgãos consultivos da diretoria da Confederação Nacional da Indústria e se reúnem 
periodicamente para discutir e apresentar informações e propostas que orientam as 
decisões e as ações da CNI na defesa de interesses da indústria brasileira. 

 
Veja a relação dos conselhos. 

 

Centrais discutem alternativas para fim do imposto sindical 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
As centrais sindicais estão discutindo alternativas para o fim da contribuição sindical 

obrigatória, prevista na reforma trabalhista, que deve ser votada nesta semana na 
Câmara dos Deputados.  

 
A UGT (União Geral dos Trabalhadores) apoia uma retirada gradual da contribuição, 
que se completaria ao longo de seis anos após a entrada em vigor da reforma.  

 
A proposta estabelece que nos três primeiros anos a partir da publicação da lei a 

contribuição se manteria tal como é hoje: desconto do valor equivalente a um dia de 
trabalho do salário de profissionais da categoria.  
 

http://www.fiern.org.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/nucleo-de-acesso-ao-credito/
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No quarto ano, o valor descontado cairia para 75% de um dia de trabalho, no quinto 
ano, cairia para 55% e, no sexto ano, para 35%. 
  

A partir de então, a contribuição só seria descontada se tiver sido previamente 
autorizada pelo trabalhador.  

 
Os deputados Danilo Cabral (PSB-PE), Goulart (PSD-SP) e Zé Silva (SD-MG) 

apresentaram emendas à reforma com essa proposta –todas foram rejeitadas pelo 
relator Rogério Marinho (PSDB-RN).  
 

No substitutivo feito por Marinho ao projeto do governo, o desconto passaria a ser 
voluntário a partir da publicação da lei –mudança muito abrupta, na visão de Ricardo 

Patah, presidente da UGT. A ideia é dar tempo para as entidades se adaptarem ao 
fim desse financiamento.  
 

A proposta de retirada gradual é semelhante à posição da Confederação Nacional da 
Indústria –sindicatos patronais também recebem contribuição, feita por empresas. 

  
A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) divulgou nota nesta terça 
(25) em que apoia o fim da obrigatoriedade do desconto.  

 
Em 2016, a contribuição sindical obrigatória recolheu R$ 3,9 bilhões para cerca de 11 

mil sindicatos de trabalhadores e 5.000 patronais. Desse montante, R$ 15,3 milhões 
foram para a UGT.  
 

Entre sindicalistas, porém, não há consenso em torno dessa proposta.  
 

A CUT (Central Única dos Trabalhadores), que em 2016 foi a entidade que mais 
recebeu contribuição sindical, R$ 59,8 milhões, apoia o fim do recolhimento 
obrigatório desde que seja substituído por uma taxa negocial definida em assembleia 

do sindicato com os trabalhadores, diz Sérgio Nobre, secretário-geral.  
 

Se a obrigatoriedade da contribuição for suspensa sem nenhuma fonte alternativa, 
ainda que seja uma retirada gradual, a CUT se posicionará contra, afirma Nobre.  
 

A Força Sindical pretende discutir o tema após a greve contra as reformas da 
Previdência e das leis trabalhistas prevista para sexta (28).  

 
Até lá, a posição oficial é de oposição ao fim da contribuição sindical obrigatória, ainda 
que gradual. Em 2016, a entidade recebeu R$ 46,6 milhões por essa fonte.  

 
"Existe esse debate [sobre uma retirada gradual da contribuição], mas não foi 

decidido nada sobre", diz João Carlos Gonçalves, da Força. 
 

Brasileiro não se sindicaliza por falta de conhecimento e interesse, diz IBGE 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

O brasileiro não se sindicaliza porque não sabe qual entidade representa sua categoria 
e, se sabe, porque não tem interesse nos serviços oferecidos.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878596-brasileiro-nao-se-sindicaliza-por-falta-de-conhecimento-e-interesse-diz-ibge.shtml


Essas foram as justificativas dadas por metade dos 83,1 milhões de trabalhadores 
não sindicalizados para não se filiar, de acordo com pesquisa inédita do IBGE 
divulgada nesta quarta (26).  

 
O questionário da pesquisa foi aplicado pelo IBGE em 2015. Foram entrevistadas 

cerca de 25 mil pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas na última semana 
de setembro daquele ano.  

 
O desconhecimento e desinteresse em relação a sindicatos é elevado mesmo entre 
quem é associado, uma minoria que, embora em crescimento desde 2015, representa 

19,5% do total de trabalhadores ocupados.  
 

Segundo dados mais recentes disponíveis da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), de 2013, a fatia de sindicalizados brasileiras é semelhante à do México 
(13,6%), do Chile (15%), da Alemanha (17,7%) e de Portugal (18,1%).  

 
Mais de um quarto dos filiados a alguma entidade o fizeram por achar que a 

associação era obrigatória, por exemplo. Na região Sudeste, esse percentual sobe 
para um terço dos sindicalizados.  
 

Os resultados do levantamento são um alerta para sindicalistas, cujo papel e 
financiamento estão entre as principais mudanças da reforma trabalhista que deve 

ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados.  
 
Segundo a pesquisa, a maior parte dos filiados a uma organização acredita que os 

acordos feitos pelas entidades com as empresas tratam apenas de salários e 
benefícios.  

 
Já em relação a temas como jornada, saúde, segurança, treinamento e igualdade de 
oportunidade, a maioria dos sindicalizados negou ou afirmou não saber se eles são 

negociados pelas entidades às quais são filiados.  
 

Esses pontos, contudo, também são tratados pelos sindicatos e, caso a reforma 
trabalhista seja aprovada, poderão divergir do que é estabelecido pela CLT. Jornadas 
de trabalho, por exemplo, poderão se estender por até 12 horas por dia ou 48 horas 

semanais.  
 

A pesquisa também apontou que o trabalhador sindicalizado participa pouco das 
atividades promovidas pela organização.  
 

Entre os cerca de 18% dos filiados que se disseram ativos, o envolvimento é mais 
frequente em assembleias (76,3%) e em palestras, cursos ou debates (56,3%). Um 

terço afirmou ir a manifestações.  
 

Apesar da participação baixa, metade dos sindicalizados respondeu que se associou 
por acreditar que a entidade defende os direitos do trabalhador.  
 

A segunda razão mais comum para a filiação foram os serviços oferecidos, como 
atendimento jurídico e convênio médico, ainda que apenas 20,9% dos associados 

tenham respondido usar de fato essas opções.  
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878441-comissao-aprova-reforma-trabalhista-que-vai-a-plenario-nesta-quarta-feira.shtml


 

Negociado sobre legislado depende de contribuição sindical, diz ministro 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira 

   

A prevalência do acordado sobre o legislado em negociações trabalhistas depende de 
sindicatos fortes, o que só é viável por meio da manutenção da contribuição sindical 

obrigatória, disse o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.  
 

"Se nós queremos valorizar a convenção coletiva, os acordos coletivos, precisamos 
de sindicatos com autonomia e estrutura. Isso não é possível sem contribuição 
sindical. Essa é minha posição", disse o ministro a jornalistas após participar de 

evento organizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) em São Paulo nesta 
terça (25).  

 
A proposta de eliminação do chamado "imposto sindical", valor descontado 
anualmente do salário equivalente a um dia de trabalho, foi introduzido na reforma 

pelo relator do projeto, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).  
 

Apesar de sua posição, Nogueira disse respeitar a proposta de Marinho e a decisão 
que o Congresso tomar em relação à reforma, prevista para ser votada no plenário 

da Câmara nesta semana. "O governo respeita a vontade soberana do Congresso", 
afirmou.  
 

O texto original da reforma enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso em 
dezembro focava em alterar três pontos da CLT: garantir a prevalência do que for 

negociado entre sindicatos e empresas para algumas questões, como jornada de 
trabalho, regulamentar a representação de empregados em empresas com mais de 
200 funcionários e regulamentar a jornada parcial.  

 
O relator ampliou o escopo da reforma incluindo a regulamentação do trabalho 

intermitente, introduzindo uma nova modalidade de demissão e acabando com a 
necessidade de homologação da rescisão contratual pelos sindicatos, entre outros 
pontos.  

 
O substitutivo apresentado por Marinho ao texto original do governo foi duramente 

criticado pelas centrais sindicais, que organizam uma greve geral nesta sexta (28) 
contra a reforma trabalhista e a da Previdência.  
 

"O compromisso que assumi com o movimento sindical foi de não tratar sobre a 
contribuição sindical, o trabalho intermitente e sobre o princípio da pejotização. São 

pontos fundamentais que eu, como ministro do Trabalho, não vou surpreender o 
movimento sindical, faltando com eles a minha palavra", afirmou.  
 

Questionado se apoia o texto base do projeto que será votado, Nogueira reafirmou 
que o Congresso é soberano para tomar essas decisões.  
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ACORDOS COLETIVOS  
 
PODE NEGOCIAR  

 
> Organização da jornada de trabalho 

> Banco de horas individual 
> Intervalo intrajornada 

> Plano de cargos, salários e funções 
> Regulamento empresarial 
> Representante dos trabalhadores no local de trabalho 

> Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente 
> Remuneração por produtividade, gorjetas e remuneração por desempenho 

individual 
> Modalidade de registro de jornada de trabalho 
> Troca do dia de feriado 

> Enquadramento do grau de insalubridade 
> Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia do Ministério 

do Trabalho 
> Prêmios de incentivo em bens ou serviços 
> Participação nos lucros ou resultados da empresa  

 
NÃO PODE NEGOCIAR  

> Normas de identificação profissional e anotações na Carteira de Trabalho 
> Direito a seguro-desemprego 
> Salário-mínimo 

> Remuneração adicional do trabalho noturno 
> Valor nominal do décimo terceiro salário 

> Repouso semanal remunerado 
> Remuneração do serviço extraordinário superior à do normal em no mínimo 50% 
> Número de dias de férias devido ao empregado 

> Gozo de férias anuais remuneradas 
> Licença-maternidade com a duração mínima de 120 dias e licença-paternidade 

> Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de 30 dias 
> Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho 
> Adicional de remuneração para atividades insalubres, penosas ou perigosas 

> Seguro contra acidentes de trabalho 
> Restrições ao trabalho 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  
 

Metalúrgicos paralisam linhas de produção pelo País 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

Trabalhadores da GM em São José dos Campos atrasam o início do 1º turno de 

produção (Foto: Lucas Lacaz) 
 

Os metalúrgicos de diversas fábricas atrasaram em pelo menos uma hora o início das 
atividades de algumas plantas no País na terça-feira, 25, em protesto contra as 
reformas trabalhista, da previdência e da terceirização. No ABC Paulista, os 

trabalhadores paralisaram as operações na Ford, Mercedes-Benz, Scania e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25692/metalurgicos-paralisam-linhas-de-producao-pelo-pais


Volkswagen por uma hora e meia na entrada do primeiro turno de produção. 
 
Além destas, houve mobilização em montadoras de outras regiões, tais como General 

Motors (São Caetano/SP, São José dos Campos/SP e Joinville/SC), Toyota (Porto 
Feliz/SP), Volkswagen (São Carlos/SP), Mitsubishi (Catalão/GO), Jonh Deere 

(máquinas agrícolas – Catalão/GO), BMW (Araquari/SC), Chery (Jacareí/SP), além da 
Kanjico (sistemista de Sorocaba que atende a Toyota). Segundo o sindicato do ABC, 

também estavam previstas paralisações na Mercedes-Benz (Juiz de Fora/MG), Fiat 
(Goiana/PE e Campo Largo/PR) e Ford (Taubaté/SP). 
 

Nas unidades do ABC, houve assembleias simultâneas que reforçaram a intenção da 
categoria em aderir à greve geral marcada para a próxima sexta-feira, 28. Na 

Volkswagen, a atividade foi conduzida pelo secretário-geral do sindicato local, eleito 
novo presidente da entidade para o próximo mandato, Wagner Santana.  
 

“O que sair de resultado das reformas valerá para o resto das nossas vidas. Portanto, 
vale a pena fazer esta luta. Vamos nos comprometer e assumir esta luta. Dia 28 é 

Greve Geral. Não é para trabalhar e não é para dar trabalho para ninguém, nem vir 
à fábrica”, disse. 
 

Na Scania, o atual presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, 
reforçou: “A reforma trabalhista, que o governo pretende votar no congresso nos 

próximos dias, vai abrir caminho para os contratos parciais de trabalho, com jornada 
flexível e menor remuneração, que poderá tornar-se até mesmo o padrão de 
contratação no País. Vai permitir que patrões possam demitir trabalhadores sem 

necessidade de justificativa, aumentando a rotatividade no mercado de trabalho. Isso 
sem falar nos absurdos da reforma da previdência. Nunca foi tão necessária a 

mobilização dos trabalhadores e a união do movimento sindical brasileiro”, destacou. 
 
Os dirigentes do sindicato também abordaram sobre a proposta que vem sendo 

construída pela entidade que visa uma negociação nacional com as montadoras com 
objetivo de evitar o que tem sido apontado como um “desmonte” da legislação e das 

convenções coletivas. “Estamos construindo primeiramente entre os parceiros do 
movimento sindical. Nós já temos cláusulas nas convenções coletivas das montadoras 
no estado de São Paulo que deixam claro o que pode ou não ser terceirizado.  

 
Mas com a nova lei, essa cláusula pode cair. Estamos conversando com as cinco 

centrais sindicais [CUT, Força Sindical, CTB, CSP-Conlutas e Intersindical] sobre o 
estabelecimento de um contrato coletivo nacional com as montadoras, que deve 
incluir uma cláusula que impeça a terceirização indiscriminada nas montadoras e que 

pode também regular temas como jornada de trabalho, entre outros”, explicou 
Marques. 

 

Metroviários, bancários, metalúrgicos e petroleiros aderem à greve de sexta 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

 
A greve geral organizada por centrais sindicais para esta sexta-feira (28) contra as 

reformas da Previdência e das leis trabalhistas pode atingir o transporte público, 
bancos e fábricas de São Paulo.  
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Paralisações também estão previstas no Rio de Janeiro, na Bahia e em Minas Gerais, 
entre outros Estados.  
 

A lista de entidades que prometem fazer parte do movimento deve crescer até o final 
da semana. Há previsão de assembleias de categorias até quinta-feira (27) para 

decidir se participarão ou não da greve.  
 

Na capital paulista, já declararam paralisação os sindicatos dos metroviários, 
ferroviários, dos motoristas de ônibus, dos motoboys e dos trabalhadores da limpeza 
urbana.  

 
Em razão da paralisação, as linhas 7, 10, 11 e 12 da CPTM não funcionarão durante 

24 horas a partir da 0h de sexta.  
 
Pilotos de avião e comissários de bordo confirmam na quinta se participarão ou não 

da greve. Uma primeira votação na segunda-feira indicou que a categoria deve parar, 
segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas.  

 
Professores da rede estadual, municipal e da rede privada também paralisarão suas 
atividades na sexta. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Previdência e 

Assistência Social também aderiu ao movimento.  
 

Funcionários dos Correios decidem nesta quarta se entrarão em greve. Nesse caso, 
porém, a paralisação vai além da manifestação de sexta –a proposta é uma greve 
geral dos trabalhadores da empresa contra fechamento de agências e da suspensão 

das férias, entre outros pontos.  
 

Outras categorias que devem paralisar na sexta em São Paulo são bancários, 
metalúrgicos (que devem parar também na região do ABC) e trabalhadores da 
limpeza urbana.  

Na Baixada Santista, estão previstas paralisações de portuários e rodoviários, o que 
deve afetar as atividades do Porto de Santos.  

 
Os sindicatos dos petroleiros de Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, 
Pernambuco/Paraíba, Bahia, Duque de Caxias (RJ) e Ceará/Piauí também declararam 

adesão à greve.  
 

Renan se une com sindicalistas contra reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Eraldo Peres/Associated Press 

 

 

O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) 

   

"Único acerto do governo" e "líder de todos nós". Foi assim que dirigentes sindicais 
se dirigiram a Renan Calheiros (PMDB-AL) nesta terça-feira (25), durante reunião 

contra a reforma trabalhista proposta pelo presidente Michel Temer.  
 
Sentado à cabeceira da mesa da sala que abriga a liderança do PMDB no Senado, 

Renan ouviu atentamente a sindicalistas e fez um discurso duro em que chamou a 
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reforma trabalhista de "retrocesso" e disse que as mudanças vão piorar ainda mais a 
crise financeira que assola o país.  
 

"Estamos diante de uma coisa terrível e muito grave, uma revisão da reforma 
trabalhista como um todo e a revogação de cláusulas da Constituição. Uma coisa é 

atualizar, modificar e transformar, outra é desmontar", afirmou Renan sob aplausos 
de integrantes da Força Sindical, CUT (Central Única dos Trabalhadores), CTB 

(Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), CSB (Central dos Sindicatos 
Brasileiros), entre outras.  
 

O ex-presidente do Senado tem se comportado como líder da oposição e feito críticas 
recorrentes às reformas propostas pelo governo Temer.  

 
Ao lado da senadora Katia Abreu (PMDB-TO), uma das poucas peemedebistas que 
endossam seu discurso na bancada, Renan se comprometeu a prolongar a discussão 

do da reforma trabalhista no Senado, ao contrário do que ele argumenta ter sido feito 
na Câmara.  

 
Segundo Renan, o texto-base do relatório da reforma trabalhista, aprovado nesta 
terça (25) na comissão especial da Câmara que trata do tema, foi feita "da noite para 

o dia", de modo a tornar sua sanção "irreversível".  
 

"Já conversei com Eunício Oliveira, (presidente do Senado) e, por mais acelerado que 
ele seja, não será acelerado ao ponto de impedir a interlocução com a sociedade, 
centrais sindicais e movimentos sociais", disse Renan.  

 
Uma das prioridades de Temer em 2017, a reforma trabalhista traz como algumas 

das principais modificações a prevalência do negociado entre patrões e empregados 
sobre a lei, a possibilidade de fracionamento das férias em três períodos, restrições 
a ações trabalhistas, regulamentação de contratos provisórios e fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical.  
 

Líder da Força Sindical, o deputado Paulinho da Força (SD-SP), que participou da 
reunião com Renan, disse que o peemedebista poderá ajudar no debate do Senado, 
para reverter pontos que ele vê como "destruição" da estrutura sindical e retirada de 

direitos dos trabalhadores.  
 

Em tom combativo, Renan disse que o caminho da "pejotização" é "sem sentido" e 
"burro" e que os sindicalistas poderão contar com ele nos discursos contra as 
mudanças. "Meu gabinete está aberto. Contem comigo", finalizou o peemedebista.  

 

Curitiba terá greve de ônibus em dia de paralisação nacional contra reformas 

26/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Motoristas e cobradores decidiram nesta terça-feira (25) aderir aos atos 

 
Aniele Nascimento/Gazeta do Povo  

 
Motoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana também vão cruzar os 

braços nesta sexta-feira (28), dia de greve geral em todo o país. A confirmação saiu 
na noite desta terça (25), depois de um certo suspense da categoria sobre a adesão 

http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/curitiba-tera-greve-de-onibus-em-dia-de-paralisacao-nacional-contra-reformas-1c1uo2p7h5u9j58bxerfqd3bo


ao movimento. A expectativa do Sindimoc, sindicato que representa os trabalhadores, 
é de paralisação total dos ônibus no dia.  
 

De acordo com a entidade sindical, apenas alguns poucos veículos devem estar nas 
ruas da capital e RMC no dia da greve geral. O Sindimoc não repassou informações 

sobre uma possível frota mínima na noite desta terça e nem detalhes da operação no 
dia 28.  

 
A assessoria de imprensa disse apenas que a paralisação está sendo organizada em 
conversas nas garagens das empresas de ônibus – o que deve ocorrer até as 4 horas 

da manhã de sexta, data da greve geral. 
 

Ao contrário do mês passado - quando os trabalhadores do transporte da capital 
fizeram a greve mais longa da classe desde 1994 - desta vez a greve é pontual, de 
24 horas. Dessa forma, os ônibus já estarão circulando normalmente no sábado(29). 

 
A adesão dos motoristas e cobradores endossa uma paralisação nacional, que em 

Curitiba já conta com a participação de pelo menos outras dez categorias, incluindo 
as que prestam serviço na área de saúde e educação. 
 

O alvo da greve são as reformas trabalhista, da Previdência e também a lei que torna 
irrestrita a terceirização nas empresas. O movimento está sendo organizado por 

várias frentes populares e centrais sindicais. 
 
Procurado, o Setransp informou que não irá se pronunciar sobre a greve no momento. 

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Urbs. 
 

Quem vai parar no dia 28 

 

Paralisações 
Confira os trabalhadores que cruzarão os braços nesta sexta-feira, 28 de abril: 
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Greve geral vai suspender coleta de lixo em Curitiba na sexta-feira 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Trabalhadores do setor decidiram nesta terça-feira que vão aderir à 
mobilização nacional 

 

 
Foto: Átila Alberti.  

 
Os trabalhadores da limpeza pública de Curitiba decidiram nesta terça-feira (25) que 
vão aderir à greve geral marcada para a próxima sexta-feira (28). A definição ocorreu 

após reunião entre delegados do sindicato que representa a categoria, o Siemaco, e 
uma comissão de trabalhadores da empresa Cavo, que presta serviços na área para 

a prefeitura. 
 
A paralisação da coleta de lixo, varrição de ruas e roçagem terá a duração de apenas 

um dia e deve ter início por volta das 6h30. 
 

O setor reúne cerca de 2,5 mil trabalhadores na capital. 
 
Outras categorias também já informaram que vão parar os serviços na sexta-feira. É 

o caso de professores das redes municipal, estadual e particular, de universidades, 
policiais civis, servidores municipais e metalúrgicos. 

 
Ato nacional 
Organizado desde o mês passado, o dia de greve geral leva a assinatura de várias 

entidades sindicais, entre elas, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força 
Sindical. O ato ganhou fôlego depois de um dia de atos nacionais realizado em 17 de 

março, contra as reformas trabalhista e da Previdência. 
 
Desta vez, entram na pauta dos trabalhadores discussões sobre a lei da terceirização, 

sancionada com vetos pelo presidente Michel Temer (PMDB) no fim de março, bem 
como protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no 

Congresso. 
 

Motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba também vão parar no dia da 
greve geral 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Foto: Divulgação/Confraria.  

 
Motoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana também vão cruzar os 
braços nesta sexta-feira (28), dia de greve geral em todo o país. A confirmação saiu 

na noite desta terça (25), depois de um certo suspense da categoria sobre a adesão 
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ao movimento. A expectativa do Sindimoc, sindicato que representa os trabalhadores, 
é de paralisação total dos ônibus no dia. 
 

Ao contrário do mês passado – quando os trabalhadores do transporte da capital 
fizeram a greve mais longa da classe desde 1994 – desta vez a greve é pontual, de 

24 horas. Dessa forma, os ônibus já estarão circulando normalmente no sábado(29). 
 

A adesão dos motoristas e cobradores endossa uma paralisação nacional, que em 
Curitiba já conta com a participação de pelo menos outras dez categorias, incluindo 
as que prestam serviço na área de saúde e educação. 

 
O alvo da greve são as reformas trabalhista, da Previdência e também a lei que torna 

irrestrita a terceirização nas empresas. O movimento está sendo organizado por 
várias frentes populares e centrais sindicais. 
 

Professores particulares aderem à greve contra reformas e pais se revoltam 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A adesão dos professores da rede particular à greve geral contra as reformas da 
Previdência e trabalhista gerou divergências nas escolas de São Paulo entre pais, 

direção e funcionários.  
 

Em alguns colégios foi aprovada a paralisação na sexta-feira, 28, e, em outros, um 
dia de debates sobre o assunto com os alunos. Segundo o Sindicato dos Professores 
de São Paulo (Sinpro-SP), cerca de 100 colégios da capital – de 4,5 mil unidades – 

confirmaram a greve.  
 

No colégio São Luiz, na região central da capital, um comunicado que informava aos 
pais a decisão da escola de acolher a decisão dos professores de aderir à paralisação 
gerou insatisfação. A psicanalista Helena Zimerman, de 50 anos, que tem dois filhos 

na unidade – no 1.º e 3.º anos do ensino médio -, criticou a postura da escola que, 
segundo ela, “tem cunho escancaradamente político”.  

 
“Estão impondo um posicionamento ideológico e arrastando todo o corpo discente 
junto. Jovens que estão em formação não deveriam estar sujeitos a esse tipo de 

situação”, disse.  
 

Ela contou ter feito reclamação na ouvidoria do colégio e disse que está, com outros 
pais, organizando um abaixo-assinado em repúdio ao comunicado. Na carta, o colégio 
afirma que é isento de alinhamento partidário e que “são inúmeras” as razões 

apresentadas para a manifestação.  
 

“Cremos que todos desejaríamos que reformas estruturais como as que estão sendo 
propostas não fossem realizadas a toque de caixa, sem o debate qualificado e o 

envolvimento dos diferentes grupos de interesse”, diz o texto. “Certamente há 
famílias insatisfeitas, mas esta é a posição não apenas do colégio, mas de toda a 
Rede Jesuíta de Educação no Brasil.”  

 
Divergências como essa também aconteceram em outros colégios da capital, como 

Santa Cruz, Escola Viva e Stance Dual, e levaram pais a escrever cartas e se mobilizar 
nas redes sociais contra a paralisação.  
 

Há escolas também onde haverá aula e discussões sobre a reforma trabalhista. O 
colégio Santa Maria, na zona sul da capital, encaminhou na segunda-feira um 

comunicado aos pais para informar que o horário de aulas será mantido, mas os 
professores irão debater com todos os alunos para a “compreensão da ideia dos 
processos de reforma e mudanças de lei”.  
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O veterinário Eduardo Henriques, pai de três meninos que estudam na escola, disse 
não ter gostado da postura adotada. “Não é um debate que cabe dentro de sala de 
aula, porque deixa claro o posicionamento político da direção. Para mim, era melhor 

que eles tivessem aderido à paralisação ou que dessem aulas normalmente. São os 
pais que devem falar sobre isso com os filhos.”  

 
Segundo Henriques, a decisão da escola gerou conflitos entre os pais em grupos de 

WhatsApp. “Alguns pais, assim como eu, acham que a escola está defendendo uma 
ideologia, uma linha de pensamento político. Outros acham que não há nenhum 
problema.”  

 
O colégio disse entender que é seu papel social desenvolver a consciência crítica dos 

alunos para ajudá-los a entender a atual e futura situação do País. “Eles têm direito 
a entender as diversas perspectivas, as consequências e implicações previstas por 
muitas das propostas”, diz o comunicado.  

 
No colégio Equipe, na região central, haverá discussões na quinta-feira, 27, à noite 

sobre a reforma. Paula Calabró, mãe de uma aluna de 12 anos do 7.º ano, disse que 
acha justa a paralisação e concorda com a forma como o colégio optou por tratar a 
questão. Na sexta, dia da greve, haverá aulas públicas sobre as mudanças na 

legislação.  
 

É a segunda vez que a escola se manifesta em relação às reformas. No dia 31 de 
março, professores e funcionários forem trabalhar vestidos de preto, assinalando a 
idade em que se aposentarão caso passe a reforma da previdência.  

 
 

Adesão  
Silvia Bárbara, diretora do Sinpro-SP, disse que é a primeira vez, desde 2003, que 
os professores da rede particular aderem a uma greve – na ocasião eles reivindicavam 

reajuste para a categoria. “A polarização que a sociedade vive também existe nas 
escolas, com professores de esquerda e de direita. O que a categoria percebeu é que 

essa situação transcende a toda essa divergência porque afeta duramente a todos.”  
 
A Associação Brasileira de Escolas Particulares (Abepar), que reúne colégios 

tradicionais de São Paulo – como Bandeirantes, Escola da Vila e Santa Cruz – se 
manifestou contrária à paralisação, apesar de afirmar reconhecer como “legais e 

aceitáveis” as manifestações.  
 
“Na atividade docente, o aluno deve estar sempre em primeiro lugar. A hipótese de 

interrupção das aulas não é aceitável. Trata-se de gesto que, se efetivado, 
representaria quebra nas relações contratuais dos professores com as escolas e 

destas com a comunidade de pais e alunos.” 
 

Greve geral ‘sinaliza que sociedade quer diálogo’, diz d. Leonardo Steiner 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Leonardo 
Steiner, declarou nesta terça-feira, 25, véspera da abertura 55ª Assembleias Geral 

da entidade em Aparecida, que a greve geral convocada para sexta, 28, sinaliza que 
a “sociedade quer o diálogo, quer participar, quer dar sua contribuição”.  
 

Referindo-se à Previdência, d. Leonardo afirmou que “reforma de tamanha 
importância não pode ser conduzida sem esse amplo debate”.  

 
Infelizmente, disse d.Leonardo, que é também bispo auxiliar de Brasília, “o Congresso 
Nacional e o Poder Executivo têm-se mostrado pouco sensíveis ao que a sociedade 

tem demonstrado em relação às reformas. “Os brasileiros e brasileiras desejam o 
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bem do Brasil e para construir uma Nação justa e fraterna querem participar das 
discussões e encaminhamentos”, acrescentou.  
 

D. Leonardo espera que a greve geral seja pacífica e sem violência. “Certamente o 
conteúdo das manifestações se dará no sentido de defesa dos direitos dos 

trabalhadores do campo e da cidade, de modo muito particular dos mais pobres”, 
disse.  

 
Observando que o Brasil vive um momento particular de sua história, uma crise ética, 
o secretário da CNBB adverte que propostas de reformas que tocam na Constituição 

Federal, no sistema ‘previdenciário, na CLT, merecem estudo, pesquisa, 
aprofundamento. 

 

Planalto monitora preparação para greve geral e pode cortar ponto de 

grevista 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Palácio do Planalto está preocupado e, por isso mesmo, monitorando as 
mobilizações das diferentes categorias, por conta da greve geral convocada por várias 
centrais sindicais, para a próxima sexta-feira, 28.  

 
O governo estuda, inclusive, cortar o ponto dos grevistas. Ainda não há uma ideia 

exata do número de pessoas que poderão ir para as ruas nesta sexta-feira nem do 
tamanho das manifestações que poderão ser realizadas no Primeiro de Maio, 
segunda-feira que vem.  

 
Mas o governo teme que, dependendo do tamanho do protesto de sexta, que poderá 

ser reforçado, ou não, pelos atos de segunda-feira, Dia do Trabalho, isso possa ter 
impacto na votação das reformas e leve a um adiamento do calendário de discussão 
da matéria no Congresso. O Planalto quer evitar que essa mobilização nas ruas possa 

incentivar as pessoas a virem para Brasília protestar contra as reformas trabalhista e 
da Previdência.  

 
O Planalto estuda endurecer com os grevistas do serviço público que faltarem ao 
trabalho na sexta. O Ministério do Planejamento está preparando e poderá distribuir 

uma determinação para que todos os ministérios cortem o ponto dos funcionários que 
faltarem ao trabalho na sexta-feira, dia da greve geral.  

 
O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 24, que vai 
cortar o ponto de funcionários do município que aderirem ao movimento. No Planalto, 

a avaliação é de que cortar o ponto de quem não trabalha não é endurecer, é cumprir 
uma regra e lembram que nos 13 anos de administração petista as regras não eram 

respeitadas e que não havia nenhum prejuízo aos grevistas que “prejudicavam 
barbaramente” a população.  

 
Paralelamente, o governo federal, no entanto, ainda está tentando conversar com 
centrais sindicais que têm alguma relação com o Planalto para que elas não 

convoquem seus associados a aderirem à paralisação. A ideia é tentar convencê-los 
de que essa paralisação só servirá para reforçar o discurso do PT.  

 
Nesta terça-feira, as primeiras discussões já foram feitas no Planalto para avaliar a 
situação da convocação da greve geral, com a presença da Casa Civil, do Gabinete 

de Segurança Institucional, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 
da Agência Brasileira de Inteligência, entre outros órgãos.  

 
Para esta quarta-feira, 26, uma nova reunião foi convocada com secretários-
executivos e representantes de todos os ministérios para se ter ideia da possibilidade 
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do tamanho da mobilização e para que se avalie os focos de paralisação que existam 
ligados a cada área, ligados àquela pasta.  
 

Um grupo de monitoramento será criado e relatórios serão preparados para serem 
apresentados ao presidente Michel Temer.  

 
O presidente quer saber qual o tamanho do problema que poderá ter de enfrentar 

com esta paralisação prevista para sexta e manifestações no dia do trabalhador. A 
Secretaria de Segurança Pública do DF também montou um centro de 
acompanhamento. Já há decisão de governo que a esplanada dos Ministérios será 

fechada na sexta-feira para evitar qualquer tipo de depredação nos prédios públicos.  
 

As redes sociais estão sendo monitoradas mas as adesões anunciadas não refletem 
uma realidade que poderá acontecer nos dias de protesto. Somente no dia anterior e 
nas horas que antecedem os movimentos poderão dar um norte do que estará por 

vir e qual será a verdadeira mobilização nas ruas.  
 

Uma preocupação do governo é com a força da mobilização de sexta-feira. O Planalto 
quer esperar para ver qual o tamanho da paralisação de sexta e do protesto de 
segunda, para ver se mantém a votação da reforma da Previdência na segunda 

semana de maio. O objetivo é evitar contaminação desta mobilização. 
 

ARTIGO: Modernização trabalhista privilegia a liberdade de escolha 

26/04/2017 – Fonte: CNI 
 

Para a diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da 
Indústria, Mônica Messenberg, a modernização das relações de trabalho é 

essencial porque vai ao encontro do desejo de mais liberdade 
de empregados e empregadores 

 
 

A modernização das relações do trabalho é essencial porque no mundo moderno 
ninguém quer ser obrigado a nada. Sim. Se tem algo que cada vez é mais latente 

nessa geração de trabalhadores e empreendedores é o anseio por liberdade, por deter 
as rédeas da vida em todos os aspectos, inclusive no trabalho. 
 

Não é por acaso que pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
em parceria com IBOPE, constatou que o brasileiro quer mais liberdade para negociar 

rotinas de trabalho flexíveis. Mais de 80% das pessoas relataram que gostariam de 
poder trabalhar de casa, enquanto 73% informou querer poder definir a própria 
jornada de trabalho. 

 
Nesse sentido a legislação trabalhista atual está ultrapassada, a começar pelo 

engessamento na relação entre empregado e empregador digna do contexto no qual 
ela foi criada, em que eram necessárias regras rígidas para proteger os trabalhadores 

que vinham do campo para os grandes centros urbanos. Há que se respeitar esse 
contexto e valorizar as legislações criadas. Contudo aquela superproteção ao 
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trabalhador, anteriormente necessária, atualmente atrapalha as relações laborais. 
 
Um exemplo emblemático é o horário de almoço. Um empregado, por lei, deve ter 

entre uma e duas horas de almoço diariamente, para alimentação e repouso. Porém, 
se na empresa houver um refeitório e diariamente um empregado, que tem 1 hora 

de intervalo, levar 40 minutos para almoçar e descansar, ele não pode negociar com 
o seu empregador voltar ao seu posto de trabalho 20 minutos antes, para sair 20 

minutos mais cedo. Seria essa uma escolha a ser feita pela lei ou pelo empregado, 
que conhece os seus hábitos de alimentação, a sua rotina familiar, o trânsito que 
enfrenta ao sair do trabalho? 

 
Esse é um exemplo de engessamento da lei trabalhista que, defasada, faz com que 

todo o universo de trabalhadores tenha que se submeter a uma padronização muitas 
vezes em confronto com a realidade, com o perfil do mercado de trabalho atual e 
com os anseios dos próprios trabalhadores. É óbvia a necessidade de se ter garantias 

mínimas, como é o tempo para almoçar e descansar, porém o tamanho desse 
intervalo é uma decisão que diz respeito a cada trabalhador e a cada empresa, a 

depender do seu porte, do local onde estão, da atividade exercida. 
 
Quer outro paradoxo? Enquanto há empresas no Reino Unido que oferecem aos 

empregados escolherem quantos dias querem ficar de férias, nossa legislação 
brasileira proíbe o fracionamento desse período de descanso, que aqui é de 30 dias.  

 
Também não pode o trabalhador, por exemplo, fracionar suas férias, dividindo-as em 
períodos curtos, para juntá-los com feriados prolongados, para uma viagem com os 

filhos em períodos fora das férias escolares, fugindo de períodos de pico. E assim, 
quem quiser viajar, terá que se submeter às tarifas mais caras dos períodos 

considerados de alta temporada. 
 
Esses são exemplos pontuais de barreiras que a legislação trabalhista cria, que 

impedem avanços do ambiente de negócios do País – pois as empresas perdem com 
a burocracia administrativa e com a falta de alternativas para a gestão das pessoas 

e do processo produtivo – e, por vezes, vão de encontro ao desejo do próprio 
trabalhador. E, com isso, a relação entre empresas e empregados vai ficando minada, 
pois o diálogo não ocorre a partir do entendimento dos anseios das duas partes, e 

sim em torno do que é possível fazer sem que se gere insegurança jurídica. 
 

Por isso, modernizar a legislação trabalhista é essencial. Só assim haverá espaço para 
ajustar as relações de trabalho, tornando-as flexíveis em prol da possibilidade de 
gestão e definição pelos próprios empregados e empregadores das regulamentações 

de temas específicos a sua realidade de trabalho. Esse é o caminho para a busca de 
soluções negociadas. 

 
É preciso afastar o mito de que “são os trabalhadores, mais uma vez, que têm que 

pagar a conta”. Se o Brasil hoje tem 13,5 milhões de desempregados e mais de 16 
mil empresas que abriram falência só em 2016, quem paga a conta é toda a 
população, é todo o país. 

 
 Ao invés de buscar culpados e injustiçados, precisamos, em benefício de todos, 

buscar soluções para reverter a crise, e, assim, atrair investimentos para que sejam 
retomados postos de trabalho, pois sem investimento não há empresas, e sem 
empresas não há empregos. 

 
Nesse mesmo sentido, sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresas devem 

atuar, almejando realizar negociações que, longe de suprimir direitos, serão o melhor 
caminho para preservá-los por propiciar condições justas e adequadas aos atores 
envolvidos. 

 



Modernizar as relações de trabalho não é uma agenda momentânea, fruto da crise. 
É uma agenda de longa data, que poderia já ter sido enfrentada em tempos de 
bonança, mas infelizmente não foi. O cenário agora demanda soluções realistas, sem 

posições dogmáticas e rígidas, pois essas não mais se adequam ao mundo do trabalho 
moderno e dinâmico, em que é possível alguém do Brasil trabalhar, de sua casa, para 

uma empresa no Japão, por exemplo. 
 

Cabe a nós brasileiros nos desvencilharmos da visão paternalista e protetora da 
legislação do trabalho e encarar a necessidade de transformar a legislação defasada 
em espaços de negociação favoráveis a um modelo sustentável de relações do 

trabalho que promova a proteção e o bem estar de toda a sociedade. 
 

(Monica Messenberg, diretora de Relações Institucionais da CNI). 
 

Reforma trabalhista vai a plenário antes da greve geral 

26/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
Reforma trabalhista foi aprovada na comissão especial por 27 votos favoráveis e dez 

contrários Antonio Cruz/Agência Brasil  
 
O texto principal da reforma trabalhista foi aprovado na Comissão Especial, que 

analisava o tema na Câmara dos Deputados, na tarde desta terça-feira (25), por 27 
votos favoráveis e dez contrários. Agora, o relatório do deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN) será apreciado pelo plenário da Casa na quarta-feira (26). O objetivo do 
governo federal é de aprovar a proposta na Câmara antes da greve geral, marcada 

para sexta (28). 
 
O PSB não registrou nesta votação a orientação da bancada. O deputado Danilo 

Cabral (PSB-PE) votou contra o parecer, seguindo assim a orientação da cúpula do 
partido, e o deputado Fábio Garcia (PSB-MT) votou a favor do projeto, mantendo 

apoio ao governo. PSOL, PCdoB, PT orientaram voto contrário.  
 
Os deputados ainda votariam 25 destaques que retiram trechos do substitutivo, mas 

com o início da ordem do dia no plenário, o deputado Daniel Vilela (PMDB-GO) 
encerrou a sessão da comissão da reforma trabalhista sem a análise dos destaques 

pendentes. Assim, as sugestões de mudanças no texto-base aprovado hoje serão 
analisadas no plenário.  

 
Vilela demorou para dar início à votação dos destaques sob a alegação de que o 
relatório sobre as propostas não estava pronto. Na sequência, a ordem do dia foi 

aberta no plenário, o que inviabiliza as votações nas comissões. “Infelizmente o 
tempo não foi suficiente”, disse o peemedebista diante dos protestos da oposição, 

que acusou os governistas de manobrarem para não concluir a votação na comissão. 
 
Mudanças acatadas 

O novo texto, que foi apresentado pouco antes do início da sessão, mantém as 
principais propostas de Marinho, como a jornada intermitente, o fatiamento das férias 

e que o negociado prevaleça sobre o legislado. O relator da reforma acatou algumas 
emendas que faziam alterações pontuais na proposta.  
 

Por pressão da bancada feminina, o tucano incluiu no parecer a exigência de 
autorização de trabalho de gestante ou lactante em ambiente insalubre. Pelo projeto, 
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a trabalhadora terá de apresentar um atestado médico que comprove que o ambiente 
não afetará a saúde do bebê, além de não oferecer risco à gestação ou à lactação. 
 

O deputado também atendeu a um apelo do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que 
acompanha a sessão na Câmara. Pelo novo parecer, fica proibido a contratação por 

meio de contrato de trabalho intermitente para profissões que são disciplinadas por 
legislação específica. 

 
O relator aceitou retirar também o artigo que previa que, no momento do cálculo 
para cota de pessoas com deficiência em empresas, fossem excluídas as vagas que 

fossem incompatíveis com pessoas nessa situação. 
  

Plenário pode votar hoje proposta de reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se nesta manhã para votar o texto da 
reforma trabalhista (PL 6787/16). O texto, que tramita em regime de urgência, foi 

aprovado ontem na comissão especial que analisa o tema, com 27 votos favoráveis 
e 10 contrários. Em virtude do início da Ordem do Dia, os integrantes da comissão 
não votaram 25 destaques que retiravam trechos do projeto. 

 
O relator do texto, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), apresentou, pouco antes 

do início da votação de ontem, novo substitutivo com algumas alterações ao original.  
 
Ele manteve, no entanto, as principais medidas do substitutivo apresentado duas 

semanas atrás, como a regulamentação do chamado trabalho intermitente, 
modalidade que permite que os trabalhadores sejam pagos por período trabalhado. 

 
O projeto também permite que a negociação entre empresas e trabalhadores 
prevaleça sobre a lei em pontos como parcelamento das férias em até três vezes, 

jornada de trabalho de até 12 horas diárias, plano de cargos e salários, banco de 
horas e trabalho em casa. O texto também retira a exigência de os sindicatos 

homologarem a rescisão contratual no caso de demissão e torna a contribuição 
sindical optativa. 
 

As emendas acatadas fazem mudanças pontuais no texto. Entre elas, foram retiradas 
categorias regidas por legislação específica, como os aeroviários, da lista de 

trabalhadores que podem ser contratados por meio de contratos de trabalho 
intermitentes. O substitutivo também passou a proibir uma empresa de recontratar, 
como terceirizado, o serviço de empregado demitido por essa mesma empresa. 

Íntegra da proposta: 

 

 PL-6787/2016 
 

Votação da reforma trabalhista gera embate entre governistas e oposição 

26/04/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
A votação do texto da reforma trabalhista (PL 6787/16) na comissão especial que 
analisa o tema gerou embates entre deputados aliados do governo e da oposição. 

 
A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) chegou a pedir a retirada de pauta do projeto. 

Ela argumentou que não houve tempo para análise do novo substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). 
 

Benedita da Silva também criticou a alteração feita pelo relator na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) para permitir que mulheres grávidas trabalhem em ambiente 
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insalubre desde que a empresa apresente atestado médico que ateste que o ambiente 
de trabalho não oferece riscos. “As gestantes serão prejudicadas. Precisamos de um 
tempo para apreciar a matéria”, defendeu a deputada. 

 
Para Rogério Marinho, o afastamento de mulheres grávidas de ambientes de trabalho 

considerados insalubres discrimina as mulheres, que assim têm seu salário reduzido, 
além de desestimular a contratação de mulheres. Mesmo assim, ele admitiu retirar o 

trecho a pedido da bancada feminina. “Não vou fazer um cavalo de batalha por causa 
disso”, disse. 
 

O pedido de retirada de pauta foi criticado pelos deputados José Carlos Aleluia (DEM-
BA) e Silas Câmara (PRB-AM). “O País está quebrado, com 13 milhões de 

desempregados, e o projeto gera empregos. Os brasileiros querem criar alternativas 
para suas famílias, para sobreviver. Temos a obrigação de votar a matéria”, disse 
Silas Câmara. 

 
Bancada dividida 

A discussão do projeto dividiu a bancada do PSB. A deputada Tereza Cristina (MS), 
líder do partido, liberou a bancada para a votação do requerimento de retirada de 
pauta do projeto. “Vou liberar a bancada na votação deste requerimento porque a 

bancada está dividida. Temos um deputado contra o requerimento aqui e outros dois 
a favor vindo”, disse. 

 
Durante a orientação de votação de bancada feita pelos líderes partidários, o líder do 
PSB na comissão, deputado Danilo Cabral (PE), recomendou o voto a favor da retirada 

de pauta do projeto, mas outro deputado do partido, Fabio Garcia (MT), disse que a 
bancada está dividida. 

 
“A posição da bancada não é unânime contra o projeto. Pedimos a liberação da 
bancada para que cada um vote como quiser”, disse Garcia. Ele foi retrucado por 

Cabral. “A orientação do partido é votar contra. Se o deputado quiser, vote a favor 
do projeto em seu nome e não do partido”, disse. 

 
Direitos trabalhistas 
Durante quase seis horas de discussão, deputados da oposição e do governo se 

revezaram em críticas e elogios ao projeto. “Este projeto tira direitos trabalhistas e 
vai incendiar o País”, disse o líder do PT, deputado Carlos Zarattini (SP). 

 
“Esse projeto não tira direitos dos trabalhadores, apenas atualiza a legislação para o 
contexto atual”, disse o deputado Arolde de Oliveira (PSC-RJ). 

 
Análise dos destaques 

Os integrantes da comissão não votaram nesta terça-feira os 25 destaques que 
tiravam trechos do projeto. Como o prazo de funcionamento da comissão especial já 

estava esgotado e o projeto tramita em regime de urgência, o Regimento Interno da 
Câmara permite que o projeto seja levado diretamente para o Plenário mesmo sem 
a votação dos destaques na comissão. 

 
“Isso é uma manobra”, reclamou o deputado Chico Alencar (Psol-RJ). Já o presidente 

da comissão especial, deputado Daniel Vilela (PMDB-GO), rebateu a acusação. “Havia 
um acordo de procedimentos para que os trabalhos da comissão fossem até as 17 
horas e o prazo acabou”, disse Vilela. 

 

Bancada do PSB descumpre decisão e racha na reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Um dia depois de o PSB definir que seus filiados deveriam votar contra as reformas 

do governo Michel Temer, a bancada de deputados federais da sigla não seguiu essa 
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orientação e rachou na análise da reforma trabalhista em comissão especial da 
Câmara, nesta terça (25).  
 

Sétima maior bancada da Casa (35 das 513 cadeiras) e ocupando o ministério de 
Minas e Energia, o PSB tem dois integrantes da comissão que analisa a mudança na 

legislação trabalhista.  
 

Com a indefinição, o partido foi o único entre os principais que não apresentou 
orientação favorável ou contrária à reforma. Na votação da comissão, que aprovou o 
relatório por 27 votos a 10 nesta terça, Danilo Cabral (PE) votou contra e Fábio Garcia 

(MT), a favor.  
 

Apesar da decisão da executiva do PSB, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, 
e o ministro Fernando Bezerra Filho atuam alinhados ao Palácio do Planalto.  
 

O temor do governo é de que o racha no PSB se espalhe por outras legendas aliadas. 
Desde a semana passada, ministros e líderes partidários trabalham para atender 

pleitos de aliados e diminuir as defecções.  
 
Temer autorizou seus assessores a cobrar fidelidade desses deputados em um sinal 

de que poderia ampliar os espaços de quem se mantiver alinhado com o governo.  
 

Vanessa Grazziotin critica reforma trabalhista e diz que país vive momento 
grave 

26/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 

 

 
 
A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) afirmou que o país vive um grave 
momento, que se manifesta, por exemplo, na reforma trabalhista, que pode ser 

votada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ela explicou que a proposta vai 
alterar mais de cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho e pode estabelecer 

o trabalho por hora, que precariza ainda mais a situação dos empregados. 
 
A reforma ainda permite o trabalho insalubre de gestantes e lactantes, caso um laudo 

médico constate que a atividade não é prejudicial à mãe e ao bebê, lamentou Vanessa 
Grazziotin, ao criticar, também, o artigo que dá mais força ao que for negociado entre 

trabalhadores e patrões do que ao que está previsto em lei. 
 
- Isso é mesma coisa que exigir uma negociação com quem está com o pescoço na 

forca. Em momentos de recessão da economia, em momentos de desemprego, pior 
ainda, porque se o trabalhador que está empregado não aceita aquela negociação, 

ao lado dele tem centenas e milhares de desempregados, que se sujeitam a qualquer 
situação para ganhar um posto no mercado de trabalho - afirmou a senadora. 
 

Para Vanessa Grazziotin, a reforma tributária é a mais apropriada para o 
enfrentamento da crise econômica. Assim, seria possível desonerar o trabalho e o 

setor produtivo e aumentar a tributação que incide sobre a propriedade de bens e 
sobre a riquezas. 
 

A senadora disse ainda que o governo se engana ao pensar que os brasileiros vão 
aceitar, calados, essas mudanças. Na sexta-feira (26) disse ela, a sociedade vai 
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mostrar a insatisfação com as propostas de alteração das regras trabalhistas e 
previdenciárias. 
 

Propostas da reforma trabalhista são questionadas pelo setor privado 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Algumas das propostas da reforma trabalhista —tanto do texto original quanto do 

substitutivo— têm gerado insatisfação em parte do setor privado, segundo entidades 
empresariais e advogados.  
 

É esse o caso da criação da figura do representante de trabalhadores desvinculado 
do sindicato da categoria.  

 
"Há receio de que as comissões se transformem em novos sindicatos e de que as 
negociações se dividam em várias frentes", diz Antônio Carlos Frugis, sócio do 

Demarest.  
 

A medida multiplicaria os funcionários com estabilidade, o que afeta principalmente 
empresas com abrangência nacional, como os bancos.  
 

"Uma das interpretações do texto exige que haja representantes em cada agência —
um exagero", afirma o diretor-presidente da CNF (confederação de instituições 

financeiras), José Ricardo Alves.  
 
Um dos principais pleitos, a prevalência de acordos sobre a legislação, também gerou 

críticas, pois o projeto restringe a aplicação da regra a apenas alguns temas.  
 

"A prevalência dos acordos é prevista na Constituição sem restrições. A reforma 
deveria reforçar a norma, mas acaba por limitá-la", avalia Frugis.  
 

Além disso, o texto que especifica a aplicação da regra é genérico, o que gera 
insegurança, segundo Dario Raby, sócio do Mattos Filho.  

 
Outro temor é que, sem a reforma sindical, haja confusão na hora de negociar, diz 
Thiago Teno, do Pinheiro Neto.  

 
"Há mais de 15 mil sindicatos. Tem empresas que podem ser representadas por mais 

de um, ou entidades do mesmo setor em áreas próximas."  
 

Temer exonera três ministros para reforçar votação da reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Reuters 
 

O presidente Michel Temer exonerou nesta quarta-feira três ministros com mandatos 
de deputado federal para que retornem à Câmara e votem no projeto da reforma 

trabalhista, considerado crucial pelo governo para a retomada econômica e que irá 
testar a base aliada antes da votação da reforma da Previdência. 
 

A exoneração dos ministros Bruno Araújo (Cidades), Mendonça Filho (Educação) e 
Fernando Bezerra Coelho Filho (Minas e Energia) foi publicada no Diário Oficial da 

União desta quarta. 
 
Inicialmente o governo previa exonerar ministros com mandado de deputado federal 

apenas para a votação da reforma da Previdência para reforçar o empenho na 
aprovação da matéria, mas a estratégia também acabou sendo adotada para a 

reforma trabalhista. 
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Coelho Filho é do PSB, partido da base do governo que encontra-se rachado depois 
que sua Executiva fechou questão contra as reformas trabalhista e da Previdência. 
 

O governo enxerga a proposta da reforma trabalhista como um teste para a análise 
da reforma da Previdência mais à frente, e trabalha para que sua votação seja 

concluída até a quinta-feira, um dia antes da greve geral e manifestações previstas 
contra as duas reformas. 

 
O projeto, que tem como um dos principais pontos a prevalência de negociações 
sobre a legislação vigente, foi aprovado na terça-feira em comissão especial da 

Câmara e seguirá direto para o plenário, apesar de emendas ao projeto não terem 
sido analisadas. 

 

Relator da reforma trabalhista diz que desafio é manter coesão no plenário 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após a aprovação do texto-base da reforma trabalhista na Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados, o relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB-
RN), diz que o principal desafio da casa passa a ser “manter a coesão” da base 
governista para aprovar o texto no plenário da Casa.  

 
“Não sei se a reforma trabalhista passará com facilidade, mas há ambiente favorável”, 

disse em entrevista após a aprovação do texto na Comissão. “O próximo passo será 
amanhã (quarta-feira) no plenário, onde vamos votar o texto. Ainda continuamos no 
processo de negociação com algumas bancadas”, disse o deputado, ao comentar que 

conversará com grupos sobre temas específicos, como a legislação para a mulher e 
para o menor aprendiz.  

 
Questionado sobre as críticas da oposição de que o processo de tramitação do projeto 
foi demasiadamente rápido e sem discussão adequada, o parlamentar tucano disse 

que “houve possibilidade democrática de a oposição se posicionar”.  
 

“Estamos absolutamente tranquilos de que nós cumprimos o nosso dever”. Marinho 
ressaltou que o projeto de reforma trabalhista foi “o segundo mais emendado em 14 
anos da Câmara com mais de 1.400 emendas”. “Evidentemente, estou aberto para 

negociações para aperfeiçoar o texto.”  
 

Horas antes da aprovação do texto-base na Comissão, o relator acatou integralmente 
17 emendas e parcialmente outras 18 emendas. Uma delas prevê que o empregador 
poderá determinar o período de férias do funcionário desde que com 60 dias de 

antecedência. Marinho minimizou a aceitação dessa proposta. “O empregador já 
determina o período de férias na prática e pela lei atualmente”, disse.  

 
Para o relator do texto na Câmara, a novidade no tema férias é a inclusão da 

possibilidade de que o empregador possa parcelar o período de descanso em até três 
períodos em negociação individual entre o patrão e empregado – sem necessidade 
de acordo coletivo. 

 

Celso de Mello mantém urgência na reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou 

prejudicados os pedidos de liminar em dois mandados de segurança impetrados para 
questionar a aprovação de requerimento que confere tramitação em regime de 

urgência ao Projeto de Lei 6.787/2016, que propõe mudanças na legislação 
trabalhista – uma aposta do governo Temer para debelar a crise. As informações 
foram divulgadas no site do Supremo.  
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O decano decidiu pelo não conhecimento – considerou inviável – dos Mandados de 
Segurança (MS) 34.763, impetrado pela Confederação Nacional das Profissões 
Liberais (CNPL), em caráter coletivo, e 34.764, protocolado pelo deputado federal 

Glauber Braga (PSOL-RJ).  
 

No primeiro caso, o ministro levou em consideração “a falta de legitimidade da 
entidade sindical para propor esse tipo de ação no STF, relacionada a processo 

legislativo”. Já no segundo caso, o relator destacou que, “em respeito ao princípio da 
separação dos poderes, o Judiciário não deve interferir em matéria com caráter 
exclusivamente regimental do Poder Legislativo”.  

 
Em ambos os mandados de segurança é questionado ato do presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de colocar em votação o requerimento 
6.292/2017, para conferir tramitação em regime de urgência ao projeto de lei que 
trata da reforma trabalhista. A urgência foi aprovada em 19 de abril, um dia depois 

da rejeição do requerimento 6.281/17 pelo Plenário da Câmara.  
 

O argumento dos impetrantes dos mandados de segurança é de que houve afronta 
ao Regimento Interno da Câmara – artigo 164, inciso II. Sustentam que o presidente 
da Câmara não poderia submeter novamente ao Plenário da Casa matéria de igual 

teor que já havia sido rejeitada pelos parlamentares.  
 

Decisões  
Ao analisar os pedidos, o relator constatou que no caso da Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, a entidade sindical não dispõe de legitimidade para impugnar, 

em sede de mandado de segurança perante o STF, a tramitação de projetos de lei.  
 

O decano citou uma série de precedentes do Tribunal no sentido de que apenas 
membros do Congresso dispõem dessa legitimidade ativa.  
 

“Admitir-se a legitimidade ativa ad causam da ora impetrante equivaleria, em última 
análise, a permitir que se instaurasse verdadeiro controle preventivo de 

constitucionalidade in abstracto dos atos inerentes ao processo de formação das 
espécies normativas, o que se revela inviável em nosso sistema institucional, na 
medida em que essa específica técnica de fiscalização constitucional concentrada 

sequer é prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante já advertiu o 
Supremo Tribunal Federal em julgamento plenário”, afirmou o relator.  

 
No outro mandado de segurança (MS 34.764), o motivo para a inviabilidade da ação 
e a consequente prejudicialidade do pedido de liminar se deu em razão do princípio 

constitucional da separação dos Poderes.  
 

Celso de Mello, com base em inúmeros precedentes, enfatizou que a interpretação 
de normas de caráter meramente regimental – como a alegação de ofensa ao artigo 

164, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – constitui matéria que se 
deve resolver, exclusivamente, no âmbito do próprio Poder Legislativo, vedada a 
apreciação pelo Judiciário.  

 
Em sua decisão, o ministro assinalou que os precedentes firmados pelo Supremo 

Tribunal Federal “confluem no sentido de que, em situações como a ora em exame, 
os temas debatidos devem constituir matéria suscetível de apreciação e resolução 
pelas próprias Casas que integram o Congresso Nacional, pois conflitos 

interpretativos dessa natureza – cuja definição deve esgotar-se na esfera doméstica 
do próprio Poder Legislativo – apresentam-se imunes ao controle jurisdicional, em 

razão do postulado fundamental da divisão funcional do Poder, a significar que se 
impõe ao Poder Judiciário mostrar-se deferente, e respeitoso, para com as escolhas 
políticas adotadas pela instância parlamentar”. 

 



Confira os principais pontos da proposta de reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 

Comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (25) o Projeto 
de Lei 6787/16 na versão apresentada pelo relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-

RN). Texto seguirá para votação no Plenário nesta quarta-feira (26) 
 

Confira os principais pontos: 
 

 Negociação 

Negociação entre empresas e trabalhadores vai prevalecer sobre a lei para pontos 
como: parcelamento das férias em até três vezes; jornada de trabalho, com limitação 

de 12 horas diárias e 220 horas mensais; participação nos lucros e resultados; 
jornada em deslocamento; intervalo entre jornadas (limite mínimo de 30 minutos); 
extensão de acordo coletivo após a expiração; entrada no Programa de Seguro-

Emprego; plano de cargos e salários; banco de horas, garantido o acréscimo de 50% 
na hora extra; remuneração por produtividade; trabalho remoto; registro de ponto. 

No entanto, pontos como fundo de garanta, salário mínimo, 13º salário e férias 
proporcionais não podem ser objeto de negociação. 
 

 Fora da negociação 
As negociações entre patrões e empregados não podem tratar de FGTS, 13º salário, 

seguro-desemprego e salário-família (benefícios previdenciários), remuneração da 
hora de 50% acima da hora normal, licença-maternidade de 120 dias, aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço e normas relativas à segurança e saúde do 

trabalhador. 
 

 Trabalho intermitente 
Modalidade pela qual os trabalhadores são pagos por período trabalhado. É diferente 
do trabalho contínuo, que é pago levando em conta 30 dias trabalhados, em forma 

de salário. O projeto prevê que o trabalhador receba pela jornada ou diária, e, 
proporcionalmente, com férias, FGTS, previdência e 13º salário. 

 
 Fora do trabalho intermitente 

Marinho acatou emendas que proíbem contratação por meio de contrato de trabalho 

intermitente de profissionais que são disciplinados por legislação específica. A 
mudança foi pedida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e vale para todas as 

categorias regidas por lei específica. 
 

 Rescisão contratual 

O projeto de lei retira a exigência de a homologação da rescisão contratual ser feita 
em sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos advogados 

do empregador e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato. Segundo o 
relator, a medida agiliza o acesso do empregado a benefícios como o saque do FGTS. 

 
 Trabalho em casa 

Regulamentação de modalidades de trabalho por home office (trabalho em casa), que 

será acordado previamente com o patrão – inclusive o uso de equipamentos e gastos 
com energia e internet. 

 
 Representação 

Representantes dos trabalhadores dentro das empresas não precisam mais ser 

sindicalizados. Sindicatos continuarão atuando nos acordos e nas convenções 
coletivas. 
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 Jornada de 12 x 36 horas 
O projeto estabelece a possibilidade de jornada de 12 de trabalho com 36 horas de 
descanso. Segundo o relator, a jornada 12x36 favorece o trabalhador, já que soma 

176 horas de trabalho por mês, enquanto a jornada de 44 horas soma 196 horas. 
 

 Ações trabalhistas 
O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho e 

arcar com as custas do processo, caso perca a ação. Hoje, o empregado pode faltar 
a até três audiências judiciais. 
 

 Terceirização 
O projeto propõe salvaguardas para o trabalhador terceirizado, como uma 

quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador efetivo 
para recontratá-lo como terceirizado. 
 

 Contribuição sindical 
A proposta torna a contribuição sindical optativa. Atualmente, o pagamento é 

obrigatório para empregados sindicalizados ou não. O pagamento é feito uma vez ao 
ano, por meio do desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador. 
 

 Sucessão empresarial 
O projeto prevê que, no caso em que uma empresa adquire outra, as obrigações 

trabalhistas passam a ser de responsabilidade da empresa sucessora. 
 

 Ambiente insalubre 

Marinho acatou emenda sugerida pela deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) que 
permite o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalubres, 

desde que a empresa apresente atestado médico que garanta a saúde da funcionária.  
 
No substitutivo, o relator defende que o afastamento de mulheres grávidas de 

ambientes de trabalho considerados insalubres discrimina as mulheres, que assim 
têm seu salário reduzido, além de desestimular a contratação de mulheres. 

 
 Justiça do Trabalho 

O projeto torna mais rigorosos os pressupostos para uma ação trabalhista, limita o 

poder de tribunais de interpretarem a lei e onera o empregado que ingressar com 
ação por má fé. Em caso de criação e alteração de súmulas nos tribunais, por 

exemplo, passa a ser exigida a aprovação de ao menos dois terços dos ministros do 
Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, a matéria tem que ter sido decidida de 
forma idêntica por unanimidade em pelo menos dois terços das turmas, em pelo 

menos dez sessões diferentes. 
 

 Regime parcial 
O parecer do relator estabelece que trabalho em regime de tempo parcial é de até 30 

horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares por semana, ou de 26 
horas por semana – neste caso com a possibilidade de 6 horas extras semanais. As 
horas extras serão pagas com o acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal. 

Atualmente, trabalho em regime de tempo parcial é aquele que tem duração máxima 
de 25 horas semanais e a hora extra é vedada. 

 
 Multa 

Na proposta original, apresentada pelo governo, a multa para empregador que 

mantém empregado não registrado era de R$ 6 mil por empregado, valor que caía 
para R$ 1 mil para microempresas ou empresa de pequeno porte. Em seu parecer, 

porém, Rogério Marinho reduziu o valor da multa, respectivamente, para R$ 3 mil e 
R$ 800. Atualmente, a empresa está sujeita a multa de um salário mínimo regional, 
por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. 

 



 Recontratação 
O texto modifica o substitutivo anterior para proibir uma empresa de recontratar, 
como terceirizado, o serviço de empregado demitido por essa mesma empresa. 

Modifica a Lei 6.019/74. 
 

 Pessoas com deficiência 
O projeto retira da base de cálculo do percentual da cota para contratação de pessoas 

com deficiência pelas empresas funções “cujo exercício seja incompatível com 
pessoas com deficiência ou reabilitadas”. Ele remete a definição dessas funções à 
negociação coletiva e, na ausência de norma coletiva, ao Ministério do Trabalho. 

Rogério Marinho também elenca condições em que as empresas ficam isentas de 
multa se não alcançarem o percentual mínimo. 

 
 Tempo de deslocamento 

O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, 

por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. A CLT, 
hoje, contabiliza como jornada de trabalho deslocamento fornecido pelo empregador 

para locais de difícil acesso ou não servido por transporte público. Segundo Rogério 
Marinho, o dispositivo atual desestimula o empregador a fornecer transporte para 
seus funcionários. 

 Acordos individuais 
Os trabalhadores poderão fazer acordos individuais sobre parcelamento de férias, 

banco de horas, jornada de trabalho e jornada em escala (12x36). 
 

 Banco de horas 

A lei atual permite o banco de horas: a compensação do excesso de horas em um dia 
de trabalho possa ser compensado em outro dia, 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. O substitutivo permite que o 
banco de horas seja pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação 

se realize no mesmo mês. 
 

 Trabalhador que ganha mais 
Relações contratuais firmadas entre empregador e empregado portador de diploma 
de nível superior e que receba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite 

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social prevalecem sobre o 
que está escrito na CLT. 

 
 Demissão 

O substitutivo considera justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 

empregador a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o 
exercício da profissão pelo empregado. Rogério Marinho acatou emenda que 

condiciona essa demissão “caso haja dolo na conduta do empregado”. 
 

 Custas processuais 
Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e 
procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas 

propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas 
relativas ao processo terão valor máximo de quatro vezes o teto dos benefícios do 

Regime Geral da Previdência Social, que em valores atuais corresponde a R$ 
22.125,24. 
 

 Justiça gratuita 
O projeto permite aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do 

trabalho de qualquer instância conceder o benefício da justiça gratuita a todos os 
trabalhadores que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A proposta anterior estabelecia 

limite de 30%. 



 Tempo de trabalho 
O substitutivo altera o artigo 4º da CLT para desconsiderar da jornada de trabalho as 
atividades que o trabalhador realiza no âmbito da empresa como: descanso, estudo, 

alimentação, atividade social de interação entre colegas, higiene pessoal e troca de 
uniforme. 

 
 Jornada excedente 

Hoje, a CLT permite que a jornada de trabalho exceda o limite legal (8 horas diárias 
e 44 semanais) ou convencionado se ocorrer necessidade imperiosa. A duração 
excedente pode ser feita se o empregador comunicar a necessidade à autoridade 

competente dez dias antes. O projeto acaba com essa obrigação. 
 

Reforma trabalhista prevê que férias possam ser determinadas pelo 
empregador 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O período de férias do trabalhador poderá ser determinado pelo empregador com 

antecedência mínima de 60 dias. A nova regra mostra endurecimento da atual regra 
prevista pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O novo texto da reforma 
trabalhista prevê ainda que mulheres demitidas terão até 30 dias para informar a 

gravidez à empresa para obter estabilidade no emprego. O texto final da reforma foi 
avaliado nesta terça-feira, 25, pela Comissão Especial da Câmara.  

 
Uma das emendas acatadas pelo projeto da reforma trabalhista prevê que “a época 
da concessão das férias será determinada pelo empregador, após consulta ao 

empregado, no mínimo com sessenta dias de antecedência”.  
 

O novo texto é mais incisivo que a redação da CLT que prevê atualmente que “a 
época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do 
empregador”. A nova regra dos 60 dias não valerá apenas nos casos em que o período 

de férias estiver previsto em acordo ou convenção coletiva.  
 

Ainda sobre as férias, a emenda cita que o empregado que tem filho com deficiência 
“terá direito a fazer coincidir férias com as férias escolares de seu filho”.  
 

Foi mantido o texto da CLT que prevê que membros de uma mesma família e que 
trabalham no mesmo estabelecimento terão direito a gozar férias no mesmo período. 

Também foi mantido parágrafo que prevê que estudante menor de 18 anos terá 
direito de coincidir férias com as férias escolares.  
 

O texto final da reforma trabalhista também acatou emenda que prevê que mulheres 
demitidas têm até 30 dias após a dispensa para informar a empresa caso estejam 

grávidas. Nesse caso, as mulheres terão direito à estabilidade provisória gerada pela 
gravidez – proteção já prevista na CLT.  

 
A redação final da reforma também acatou emenda que torna mais explicita a 
avaliação jurídica de que “não se incluem nos salários as ajudas de custo, o vale 

refeição pago em dinheiro, assim como as diárias para viagem”. 
 

Texto final da reforma trabalhista dá força a acordos que poderão dividir 
férias 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O texto final da reforma trabalhista confirma a mudança que dará mais força aos 

acordos coletivos que poderão se sobrepor à legislação. A redação final diz que “a 
convenção ou o acordo coletivo de trabalho tem força de lei e prevalecerá sobre as 
disposições legais”. Entre os temas que poderão ser tema de acordo coletivo, está a 
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divisão das férias em até três vezes e a mudança na remuneração dos trabalhadores 
ao estabelecer remuneração por produtividade.  
 

De acordo com o texto final do projeto de reforma trabalhista que é avaliado neste 
instante na Comissão Especial na Câmara, os acordos poderão tratar de todos os 

temas, exceto direitos constitucionais, normas de saúde e segurança do trabalho e 
direitos previstos em normas internacionais.  

 
O projeto cita que acordos e convenções poderão avaliar a possibilidade de 
parcelamento de férias anuais “em até três vezes, com pagamento proporcional às 

parcelas”. Essa divisão das férias só poderá ser feita caso a uma das frações das 
férias corresponda a, no mínimo, duas semanas ininterruptas e que as demais não 

sejam inferiores a seis dias cada.  
 
Entre as emendas acatadas pelo relator Rogério Marinho (PSDB-RN), também está a 

previsão de acordo coletivo para compensação de jornada de trabalho, participação 
nos lucros, tempo médio e natureza das horas entre a residência e o trabalho, 

intervalo durante a jornada de trabalho com no mínimo trinta minutos de descanso, 
adesão ao Programa de Seguro-Emprego (PSE), adoção de banco de horas, trabalho 
à distância e a alteração da forma de remunerar o trabalho com possibilidade de 

remuneração por produtividade, entre outros temas.  
 

Sobre a jornada de trabalho, o projeto final da reforma altera o artigo 58 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). “A duração normal do trabalho, para os 
empregados em qualquer atividade privada, não excederá de oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais, desde que não seja fixado expressamente outro limite”, 
cita o texto final.  

 
A redação atual cita “duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer 
atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite”.  
 

A proposta também adiciona parágrafo que explica que “são consideradas horas 
extraordinárias as que ultrapassem a jornada semanal de quarenta e quatro horas”. 
 

Trabalhador está satisfeito com jornada e salário, segundo pesquisa 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Camila Domingues/Palácio Piratini 

 

 

Perfil do trabalhador mais satisfeito é homem, branco, com 50 anos ou mais e 

ensino superior 
 

O trabalhador brasileiro está satisfeito com sua jornada de trabalho e o salário 

recebidos, de acordo com pesquisa inédita do IBGE. O estudo foi feito com 25 mil 
empregados do setor privado e trabalhadores domésticos durante o ano de 2015.  

 
O nível de satisfação é maior entre homens brancos com ensino superior, mais de 50 
anos de idade e que ganham mais de cinco salários mínimos.  
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Profissionais contratados diretamente também tendem a estar mais satisfeitos do que 
aqueles contratados por intermediação –situação em que se encaixam terceirizados, 
cooperativas e agenciados, por exemplo.  

 
No questionário, o IBGE perguntou o nível de satisfação do trabalhador em relação a 

oito pontos: nível de salário, valor do auxílio-alimentação, jornada de trabalho, 
capacitação profissional, promoção de igualdade de oportunidade e tratamento, 

salubridade e segurança e benefícios sociais complementares.  
 
As mulheres se dizem mais satisfeitas que os homens em três apenas itens 

(flexibilidade no horário, promoção de igualdade de oportunidade e tratamento, e 
salubridade e segurança no trabalho).  

 
Trabalhadores de contratação intermediária fazem avaliação semelhante. Entre eles, 
o nível de satisfação supera o daqueles contratados diretamente em relação à 

salubridade e à promoção de igualdade, tal como entre as mulheres.  
 

Mas, diferentemente delas, eles também se dizem mais satisfeitos com o salário 
recebido e estão tão satisfeitos quanto os contratados diretamente em relação à 
jornada.  

Já no recorte por raça não há exceção: brancos se declaram mais satisfeitos do que 
pretos e pardos em todos os quesitos.  

 
SALÁRIO E JORNADA  
A parcela de satisfeitos e muito satisfeitos com o nível de salário, complementos e 

gratificações recebido é de 60% dos trabalhadores.  
 

Quando consideradas apenas as respostas das mulheres, esse percentual cai para 
58,5%. Entre pretos e pardos, o nível de satisfação é ainda menor —56,6%.  
 

Os dados refletem a remuneração historicamente inferior recebida por esses grupos 
no mercado de trabalho.  

 
Na contramão da reforma trabalhista, que propõe liberar a negociação de jornadas 
de trabalho diferentes do estabelecido na CLT, a maioria dos empregados diz estar 

satisfeita com sua rotina atual. Cerca de um quarto se disse insatisfeito ou 
indiferente.  

 
Os mais satisfeitos são os profissionais que trabalham de 15 a 39 horas semanais —
75,5% deles se declaram felizes com sua carga horária.  

 
Em seguida, vêm os trabalhadores de jornada de 40 a 44 horas semanais, cujo nível 

de satisfação atinge 74,6% desse grupo.  
 

Na outra ponta, os mais insatisfeitos são os que trabalham mais: entre quem tem 
uma jornada de 49 horas ou mais, 59,7% se diz satisfeito.  
 

A flexibilidade no horário também foi bem avaliada pelos trabalhadores brasileiros, 
sobretudo pelas mulheres e pelos mais jovens (de 16 e 17 anos de idade).  

 
Considerados todos os trabalhadores, quase 86% dos trabalhadores declarou ter 
flexibilidade no horário.  

 
AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS  

Mais da metade dos trabalhadores brasileiros não recebem nenhum tipo de auxílio-
alimentação. O percentual mais alto é na região Nordeste, onde 67,6% disse não 
receber o benefício.  

 



Por outro lado, o oferecimento de capacitação profissional é frequente entre as 
empresas, de acordo com os entrevistados —62,7% disseram que existe a opção 
onde trabalham.  

 
O objetivo do levantamento é ampliar o conhecimento sobre as relações de trabalho 

e aprimorar indicadores sobre trabalho decente, definido pela Organização 
Internacional do Trabalho como atividades que gerem renda suficiente para que 

indivíduos e suas famílias superem a situação de pobreza, e que não sejam 
insalubres, perigosas, inseguras e degradantes.  
 

Direito de sindicalização e negociação coletiva também fazem parte desse 
entendimento.  

 

Comissão aprova reforma trabalhista, que vai a plenário nesta quarta-feira 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Por 27 votos a 10, comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-

feira (25) o texto-base do relatório do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) sobre a 
reforma trabalhista. O principal embate em torno do tema, porém, está marcado para 
a votação no plenário da Casa nesta quarta (26).  

 
Falta ainda a análise de emendas — chamadas de "destaques" no jargão do 

Congresso—, ainda nesta terça.  
 
Uma das prioridades do governo de Michel Temer em 2017, a reforma trabalhista traz 

como algumas das principais modificações a prevalência do negociado entre patrões 
e empregados sobre a lei, a possibilidade de fracionamento das férias em três 

períodos, restrições a ações trabalhistas, regulamentação de contratos provisórios e 
fim da obrigatoriedade da contribuição sindical.  
 

A votação desta quarta no plenário será o primeiro grande teste sobre a musculatura 
da base de Temer para aprovar a reforma da Previdência, também em fase final de 

análise por comissão especial, e que precisa de um apoio mais robusto —pelo menos 
60% dos congressistas, por se tratar de emenda à Constituição. 
  

Na reforma trabalhista, basta o apoio de mais da metade dos deputados presentes à 
sessão.  

 
Na segunda, o governista PSB (que tem a sétima maior bancada da Câmara, com 35 
deputados), decidiu fechar questão contra as reformas, mas a bancada do partido 

está rachada —parte segue a liderança do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, 
e do ministro Fernando Bezerra Filho (Minas e Energia), que atuam alinhados ao 

Palácio do Planalto.  
 

Com isso, o partido foi o único entre os principais que não registrou orientação formal 
de voto na comissão, nem contra nem a favor. Na votação, houve um racha entre os 
dois integrantes da legenda no colegiado, Danilo Cabral (PE) votou contra e Fábio 

Garcia (MT), a favor da reforma.  
 

O temor do governo é de que o racha no PSB se espalhe por outras legendas aliadas. 
Desde a semana passada, ministros e líderes partidários trabalham para atender 
pleitos de aliados e diminuir as defecções.  

 
Uma das principais polêmicas nesta quarta será relativa ao fim da obrigatoriedade da 

contribuição sindical, descontado diretamente do salário dos trabalhadores uma vez 
ao ano. Os sindicatos e os partidos de esquerda acusam o governo de querem 
inviabilizar as entidades de representação e defesa dos trabalhadores.  
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Durante toda a sessão, governistas e oposicionistas trocaram críticas.  
 
"Nesse momento a CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] sofre o maior ataque de 

sua história e essa Casa mostra ter vocação para o suicídio, pois o ataque aos 
trabalhadores vai ter uma resposta do povo", afirmou Orlando Silva (PC do B-SP).  

 
"Não existe nenhuma justificativa teórica para dizer que vai gerar mais emprego, o 

que vamos assistir é uma degradação do emprego. À medida que se precariza, tudo 
significa claramente uma redução dos direitos do trabalhador", disse o líder da 
bancada do PT, Carlos Zarattini (SP). "Vai ser a maior aventura da história do Brasil, 

vai aumentar os conflitos, vamos ter uma verdadeira guerra no país."  
 

Um dos principais argumentos do governo ao defender a reforma é o de que os 
empresários voltarão a investir e a contratar, diminuindo o desemprego.  
 

O relator, Rogério Marinho, rebateu os oposicionistas afirmando que as críticas 
partem de corporações que passaram anos "mamando nas tetas" do poder público.  

 
"Esse projeto tem uma virtude extraordinária, a entrada no sistema negocial [que 
prevalecerá sobre a lei] é voluntária, entra nele quem enxerga ali clara vantagem em 

sua vida e seus negócios. Isso faz bem para o Brasil, viva o Brasil, viva esse 
parlamento", disse Darcísio Perondi (PMDB-RS).  

 
AJUSTES  
Apesar de seu relatório ter recebido 457 emendas só nos últimos dias, totalizando 

mais de 1.300 sugestões de alteração, Rogério Marinho anunciou apenas ajustes em 
seu relatório nesta terça.  

 
Entre elas a que exclui das regras do trabalho intermitente —por períodos específicos, 
a depender da demanda— categorias regidas por leis específicas. Como motorista de 

caminhão, empregadas domésticas e aeronautas.  
 

Marinho também indicou que pode recuar em uma das propostas mais polêmicas, a 
que permite a gestantes e lactantes trabalhar em locais insalubres desde que com 
autorização médica.  

 
O relator afirmou que a atual vedação retira as mulheres do mercado de trabalho 

devido a um suposto receio dos empresários de ficar sem as empregadas por mais 
de um ano.  
 

O tucano disse ainda que deve fazer novas modificações até a votação desta quarta. 
Após passar pela Câmara, a reforma tem que passar ainda pelo Senado e pela sanção 

ou veto de Temer. 
  

Dívida impede 1,5 milhão de pessoas de deixar o trabalho, diz IBGE 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Apu Gomes/Folhapress 

 

 
 

Oficina de costura em Americana (SP) denunciada por uso de trabalho degradante 
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Cerca de 1,5 milhão de trabalhadores brasileiros afirmam não poder deixar os seus 
empregos em razão de débitos financeiros com seus empregadores, de acordo com 
pesquisa inédita do IBGE.  

 
O grupo representa 2,9% dos empregados do setor privado e trabalhadores 

domésticos. O percentual sobe para 4,3% entre aqueles contratados de forma 
intermediária – grupo que inclui terceirizados, cooperativas e agenciados, entre 

outros.  
 
O tipo mais comum de débito é relacionado à alimentação, seguido por transporte, 

instrumentos de trabalho e aluguel.  
 

De acordo com Cimar Azeredo, coordenador da área de trabalho e rendimento do 
IBGE, a situação é ilegal e pode ser vista como servidão por dívida, uma das facetas 
do trabalho análogo ao escravo.  

 
É a primeira vez que o instituto faz esse tipo de levantamento, embasado em 

entrevistas feitas em 2015.  
 
Além do impedimento da saída do trabalho em razão de um débito, a pesquisa 

também estudou o nível de satisfação do brasileiro e as relações com sindicatos.  
 

O objetivo do estudo é ampliar o conhecimento sobre as relações de trabalho e 
aprimorar indicadores sobre trabalho decente, definido pela Organização 
Internacional do Trabalho como atividades que gerem renda suficiente para que 

indivíduos e suas famílias superem a situação de pobreza, e que não sejam 
insalubres, perigosas, inseguras e degradantes.  

 
Direito de sindicalização e negociação coletiva também fazem parte desse 
entendimento.  

 

PMDB agirá para obrigar deputados a votarem a favor da Previdência 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
A pedido do presidente Michel Temer, o PMDB decidiu acelerar a articulação de uma 

medida que deve obrigar os deputados do partido a votar a favor da reforma da 
Previdência na Câmara —o chamado "fechamento de questão".  

 
A bancada de parlamentares da sigla vai levar a discussão à cúpula do partido ainda 
esta semana.  

 
"Vamos propor ao partido, e [o presidente do PMDB, Romero] Jucá, deve reunir a 

Executiva para decidir. O partido tem de se posicionar na Previdência. Foi assim no 
teto e vai ser fundamental neste momento", afirmou o líder Baleia Rossi (PMDB-SP).  

 
O Palácio do Planalto e os líderes peemedebistas decidiram apressar esse movimento 
depois que o PSB se declarou contra as reformas de Temer e aprovou medida que 

pode punir os deputados da bancada que contrariarem essa orientação.  
 

O governo quer que o PMDB acelere essa manifestação de apoio à Previdência e 
obrigue seus deputados a votarem a favor da reforma para que os demais partidos 
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da base sigam o exemplo. Outras siglas, como o PP, já discutem fechar questão, mas 
ainda não fizeram deliberações formais sobre o assunto.  
 

O Planalto quer dar um sinal de que há um compromisso da base aliada com a reforma 
e que a decisão do PSB de se posicionar contra o projeto não vai contaminar a base 

aliada.  
 

Temer discutiu o assunto na noite de segunda-feira (24) com auxiliares e com o líder 
peemedebista. O ministro Henrique Meirelles (Fazenda), que manifestou receio com 
as dificuldades enfrentadas pela reforma, foi informado do movimento pelo próprio 

presidente.  
 

Para que o fechamento de questão seja concretizado, a bancada precisa pedir ao 
presidente do PMDB a convocação de uma reunião da Executiva Nacional (instância 
superior de deliberação da sigla) para que a questão seja votada e aprovada.  

 
Caso essa decisão seja tomada, os deputados ficariam obrigados a votar de acordo 

com a orientação da liderança do partido no plenário —favorável à reforma. Quem 
descumprir a orientação pode ser punido pela legenda. 
 

Previdência: votos contra reforma sobem para 214 e a favor continuam em 

76 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado 

com deputados, depois das mudanças anunciadas na proposta, mostra que o número 
de parlamentares contrários à reforma subiu para 214, enquanto o dos que são a 

favor continuam em 76.  
 
Às 21h desta terça-feira, 25, havia 52 indecisos; 164 não quiseram responder e 6 

não foram encontrados. O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo 
Estado, e o jornal “O Estado de S. Paulo” vão publicar atualizações do placar até a 

votação final da proposta. 
 

Líder do PSDB quer votar reforma da Previdência 15 a 20 dias após 
trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), defendeu na noite desta 
terça-feira, 25, que a reforma da Previdência só seja votada no plenário da Casa 

entre 15 e 20 dias após a aprovação da reforma trabalhista.  
 

“Acho que é bom. Amadurece mais, tem mais debate, mais discussão”, disse ao 
Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Pela proposta do 

tucano, a votação da reforma da Previdência só deveria ocorrer a partir da segunda 
quinzena de maio, e não na primeira, como prevê o governo.  
 

O discurso de Tripoli vai ao encontro do que defendeu mais cedo o líder do PSD, 
Marcos Montes (MG). Para o mineiro, a votação da Previdência no plenário deve ser 

adiada em 30, 45 dias. “O suficiente para absorver o resultado da trabalhista”, disse 
Montes.  
 

A reforma começará a ser votada na comissão especial da Câmara na próxima terça-
feira (2). O governo espera concluir a votação até a quinta-feira (4). Já no plenário, 

ainda não há uma previsão exata. “Vai ser votado no plenário quando a gente achar 
que está no clima”, disse um interlocutor do Planalto no Congresso. 
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Reforma da Previdência: discussão segue, mas governo não quer mudanças 

no projeto 

26/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Discussão na comissão especial deve durar até a próxima quinta-feira (27). 

Michel Temer afirma que não há mais razão para reforma da previdência não 
ser aprovada 

 
 
Discussão da reforma da previdência na comissão especial deve se estender até a 
próxima quinta-feira (27) Luis Macedo/Câmara dos Deputados  

 
A discussão do parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) sobre a reforma 

da Previdência na comissão especial será retomada na manhã desta quarta-feira (26).  
 
Maia afirmou no início da noite desta terça-feira (25) que não fez nem pretende fazer 

nenhuma nova alteração no parecer sobre a proposta que apresentou na comissão 
especial. Esse discurso está afinado com o que deseja o presidente Michel Temer 

(PMDB), para quem “não há mais razão pra que se diga que não se deve aprovar a 
reforma da Previdência”. 
 

Temer afirmou, em almoço com governadores e ministros na casa de Rodrigo Maia, 
que o relator da reforma da previdência “negociou e amenizou enormemente aquele 

projeto inaugural” e que com o novo texto o projeto precisa ser aprovado no 
Congresso. “Nós mandamos uma reforma completa, digamos assim.  
Mas sabedores democraticamente de que o Congresso, que é o filtro das aspirações 

populares, iria naturalmente fazer uma série de propostas, como foram feitas”, 
afirmou o presidente, conforme áudio distribuído pela assessoria de imprensa do 

Planalto.  
 
“O relator percorreu todas as bancadas, ouviu as observações todas, trouxe as 

observações todas e eu disse: pode negociar”, afirmou.“Houve uma adequação, um 
ajustamento daquele projeto original, que não é o mesmo, portanto é um outro 

projeto”, disse. “Então não há mais razão para que se diga que não se deve aprovar 
a reforma da Previdência”, completou. 
 

Sem mais alterações 
Na mesma toada de Temer, o relator afirma que qualquer mudança no texto será 

feita agora por meio de destaques que serão votados no colegiado e no plenário. “Não 
mudou o relatório nem vai mudar nada.  
 

O que for mudado a partir de agora é a partir de destaques”, afirmou em entrevista 
após a sessão de discussão de seu relatório na comissão especial da Câmara. 

 
Maia ainda disse não ver “nada demais” no fato de brasileiros, “ainda mais 

funcionários públicos”, terem de trabalhar até os 65 anos, idade mínima prevista na 
proposta para que homens possam se aposentar. A declaração foi dada durante bate-
papo ao vivo na página oficial do Facebook da Câmara. 

 
“Não estamos proibindo ninguém de se aposentar, mas, se a pessoa quiser, porque 

pode, se aposentar com integralidade, tem de ir até os 65 anos, que, diga-se de 
passagem, hoje não é nada demais alguém trabalhar até os 65 anos, ainda mais 
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funcionário público”, afirmou o relator durante a transmissão, ao responder pergunta 
de um internauta sobre regras de aposentadoria para servidores públicos. 
 

Tramitação 
Pelo acordo feito entre governistas e oposição na semana passada, a discussão do 

parecer de Maia começou nesta terça-feira (25) e deve durar até a próxima quinta-
feira (27). Com isso a votação do relatório só será possível a partir de 2 de maio, um 

dia após os protestos do Dia do Trabalho. 
 
Lula compara reforma da Previdência à bomba de Hiroshima  

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta terça-feira (25) a reforma 
da Previdência em entrevista a Rádio Cidade do Rio Grande do Norte e comparou o 

projeto a uma bomba atômica.  
 
“Reforma pressupõe uma coisa boa. Quando você diz que vai reformar sua casa, seu 

carro, é para melhorar. Mas o que está sendo feito não é uma reforma; eles estão 
destruindo o que já tem. Isso tá mais para bomba de Hiroshima do que para reforma”, 

afirmou. 
 
Para Lula, reformar a Previdência é necessário, visando principalmente gerações 

futuras. Mas, segundo ele, para isso, seria necessário fazer um amplo debate com a 
sociedade brasileira, o movimento sindical e os principais atingidos, no caso os 

aposentados e os trabalhadores “da ativa”. 
 

Oposição critica reforma da Previdência; governistas dizem que ela 
beneficiará trabalhadores 

26/04/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
Discussão na comissão especial deve se estender até a próxima quinta-feira 
Luis Macedo/Câmara dos Deputados 

 

 
 
O texto do relator, Arthur Oliveira Maia (E), recebeu críticas e elogios dos integrantes 
da comissão especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência 

 
A Comissão Especial da Reforma da Previdência começou nesta terça-feira (25) a fase 

de discussão do relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), que deve durar 
até quinta-feira (27). Depois, a proposta do relator será votada no colegiado, mas a 
data ainda não foi marcada. Para ser aprovada, a proposta precisa ter a maioria dos 

votos dos deputados presentes no dia da votação. 
 

Os deputados da oposição criticaram o texto de Maia, dizendo que ele manteve a 
"essência" da proposta do governo (PEC 287/16). Mas os deputados da base do 
governo ressaltaram “as mudanças que vão beneficiar os trabalhadores”. 

 
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) destacou que o relator não mexeu no aumento 

de 15 para 25 anos no tempo de contribuição mínimo, o que, segundo ela, exclui 
trabalhadores de mais baixa renda. 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530486-OPOSICAO-CRITICA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-GOVERNISTAS-DIZEM-QUE-ELA-BENEFICIARA-TRABALHADORES.html
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Pedágio 
No mesmo sentido, Jandira criticou o pedágio de 30% do tempo de contribuição atual 

que os trabalhadores terão que cumprir se quiserem entrar na transição da reforma. 
Ela ressaltou a dificuldade que os trabalhadores têm de se manterem empregados de 

maneira contínua.  
 

"Pedágio em tempo de contribuição não é pedágio igual a tempo de trabalho. Repito: 
com a rotatividade que nós temos hoje, com o grau de desemprego que se tem e 
com a reinserção alargada, fazer um pedágio de tempo de contribuição é cruel porque 

cinco anos a mais de tempo de contribuição pode ser 12 ou 15 anos de trabalho. 
Então isso não é real", afirmou a deputada. 

 
Jandira afirmou ainda que as projeções do governo para o futuro considerariam um 
cenário pessimista de apenas 1,6% de crescimento econômico em média nos 

próximos 42 anos. Segundo ela, os dados do governo também se baseariam em um 
congelamento da massa salarial até 2060. 

 
Ajustes abruptos 
Mas o deputado Bilac Pinto (PR-MG) disse que não votar a reforma da Previdência 

agora poderá significar ajustes abruptos mais tarde, como teria acontecido em outros 
países, como a Grécia. 

 

 
 

"Na Grécia, pelo fato de as reformas não terem sido aprovadas e os modelos se 
tornarem insustentáveis, nós tivemos aí a redução entre 5% e 15% no valor das 

aposentadorias que recebiam aí, à época, mais de mil euros”, afirmou. 
 

“E tivemos também o aumento da idade de aposentadoria das mulheres de 60 para 
65 anos, entre 2011 e 2013, sem sequer ter uma regra de transição", acrescentou 
Bilac. 

 
“Oposição irresponsável” 

O deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) criticou o que ele chamou de 
"irresponsabilidade" da oposição que, segundo ele, deveria ter feito as reformas em 
tramitação hoje quando eram do governo. 

 
Segundo ele, a reforma vai gerar confiança e credibilidade para que os investimentos 

externos voltem. Pauderney disse que o parecer do relator elevou o percentual do 
salário que será convertido em aposentadoria e reduziu o tempo de contribuição dos 
trabalhadores rurais de 25 anos para 15. 
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http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530474-CONFIRA-A-PROPOSTA-DO-RELATOR-ARTHUR-OLIVEIRA-MAIA-PARA-A-APOSENTADORIA-DOS-SERVIDORES.html


Legitimidade questionada 
Mas o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ) questionou a legitimidade do governo para propor 
uma ampla reforma da Previdência. Segundo ele, nenhum candidato a presidente ou 

a deputado defendeu uma reforma como essa nas suas campanhas. 
 

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados 

 
 
Ivan Valente criticou os que estariam fazendo os servidores públicos de "bode 

expiatório" na reforma da Previdência 
Segundo o petista, poderiam ser debatidas outras propostas para equilibrar as 

contas, como mudanças na contribuição previdenciária para taxar mais empresas que 
lucram muito e têm poucos empregados. 
 

Protesto de servidores 
No início da discussão, houve protesto do lado de fora do plenário de servidores 

públicos que entraram em atividade antes de 2003. 
 
Eles reclamam que, para manter a integralidade dos benefícios, terão que cumprir 

imediatamente as idades mínimas de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem 
sem regras de transição. 

 
Em debate no Facebook da Câmara, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, disse 

que a exigência feita a esses servidores não é muito grande. "Não estamos proibindo 
ninguém de se aposentar, mas, se a pessoa quiser, porque pode, se aposentar com 
integralidade, tem de ir até os 65 anos, que, diga-se de passagem, hoje não é nada 

demais alguém trabalhar até os 65 anos, ainda mais funcionário público", afirmou o 
relator. 

 
Bode expiatório 
Para o deputado Ivan Valente (Psol-SP), o governo desconsidera em suas projeções 

futuras das contas da Previdência que a receita de contribuições pode aumentar com 
o aumento da ocupação no mercado de trabalho. 

 
Ele criticou ainda os que estariam fazendo os servidores públicos de "bode expiatório" 
na reforma. Segundo ele, o gasto com pessoal ativo e inativo passou de 54,5% da 

Receita Corrente Líquida, em 1995, para 38%, em 2015. "Tem que atacar quem 
ganha acima do teto." 

 
Íntegra da proposta: 

 PEC-287/2016 

 

Arthur Maia: ‘Não mudou relatório da reforma da Previdência nem vai mudar 
nada’ 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-
BA), afirmou no início da noite desta terça-feira, 25, que não fez nem pretende fazer 

nenhuma nova alteração no parecer sobre a proposta que apresentou na comissão 
especial, na última quarta-feira, 19.  
 

Segundo ele, qualquer mudança no texto será feita agora por meio de destaques que 
serão votados no colegiado e no plenário. “Não mudou o relatório nem vai mudar 

https://www.facebook.com/camaradeputados/videos/1267474300016438/
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/arthur-maia-nao-mudou-relatorio-da-reforma-da-previdencia-nem-vai-mudar-nada/
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nada. O que for mudado a partir de agora é a partir de destaques”, afirmou em 
entrevista após a sessão de discussão de seu relatório na comissão especial da 
Câmara.  

 
Oliveira Maia avaliou ainda que a decisão do PSB de fechar questão contra a reforma 

prejudica a votação. “Óbvio que sim. Se você está precisando de 308 votos para 
aprovar, cada um que diz que não vota é um voto a menos”, declarou o parlamentar 

baiano.  
 
O relator disse ainda esperar que seu partido, o PPS, feche questão a favor da 

proposta. Ele lembrou que a legenda comanda hoje dois ministérios, o da Cultura e 
o da Defesa, além de ser a sigla do relator da reforma. Como vem mostrando o 

Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, alguns dos oito 
deputados do PPS são contra as reformas previdenciária e trabalhista. 
 

PMDB coleta assinaturas para fechar questão na reforma da Previdência 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A pedido do governo, o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), começou nesta 
terça-feira, 25, a coletar assinaturas de deputados favoráveis ao “fechamento de 

questão” na votação da reforma da Previdência. No jargão político, o termo é utilizado 
quando o partido enquadra seus parlamentares e adota posição única sobre como 

cada um deve votar. Nesse caso, quem desrespeitar a ordem corre o risco de punição.  
 
Na tentativa de neutralizar a rebelião no PSB, que fechou questão contra as reformas 

trabalhista e da Previdência, o Palácio do Planalto orientou o PMDB a reagir. A 
bancada peemedebista é a maior da Câmara, com 64 deputados, e a iniciativa do 

abaixo assinado tem o objetivo de demonstrar que a maioria está com a proposta do 
governo.  
 

O problema é que o PMDB continua rachado e tem dado dor de cabeça ao presidente 
Michel Temer. No Senado, por exemplo, o líder do partido, Renan Calheiros (AL), é 

um crítico contumaz das propostas do Planalto.  
 
Em conversas reservadas, interlocutores do presidente argumentam que a cúpula do 

PMDB só não marcou ainda a reunião da Executiva Nacional para aprovar o 
fechamento de questão na reforma da Previdência porque não há consenso no 

partido. “Não há esse racha. Se a bancada pedir, marcaremos a reunião da 
Executiva”, amenizou o presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR). Líder do 
governo no Senado, Jucá é favorável ao posicionamento único do partido, para evitar 

surpresas e traições no plenário.  
 

A reforma da Previdência é considerada fundamental pelo governo para que Temer 
possa dar ao mercado e à sociedade sinais de que a economia vai se recuperar. Até 

agora, no entanto, o Planalto enfrenta muitas dificuldades para obter apoio à 
proposta.  
 

A pressão de eleitores às vésperas das disputas de 2018 assusta os parlamentares. 
Além disso, muitos usam esse argumento para conseguir nomeações no governo.  

 
O Planalto quer que os aliados fechem questão na votação relativa às mudanças nas 
aposentadorias – como mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do 

Grupo Estado, na semana passada – e cobra dos ministros indicados por partidos o 
enquadramento das bancadas.  

 
Na avaliação de auxiliares de Temer, o fechamento de questão dá discurso aos 
deputados e senadores que temem o troco nas urnas, nas eleições de 2018, caso 

apoiem a reforma da Previdência. Motivo: com a decisão partidária tomada, eles 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pmdb-coleta-assinaturas-para-fechar-questao-na-reforma-da-previdencia/


podem alegar que foram obrigados a votar pela aprovação das mudanças nos 
benefícios do INSS. 
 

Dyogo: governo acha que proposta da Previdência já está boa 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 25, que a 

reforma da Previdência não deve sofrer novas flexibilizações, apesar da pressão de 
servidores públicos contra a regra que torna mais difícil a obtenção do salário integral 
na aposentadoria de quem ingressou antes de 2003. “A gente acha que já está boa 

a proposta, não há mais nada para alterar”, disse Dyogo.  
 

Hoje mais cedo, servidores ocuparam o salão verde da Câmara dos Deputados em 
protesto contra a reforma da Previdência e a regra que prevê a exigência de idade 
mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres para que esses 

servidores possam se aposentar com o maior salário da carreira.  
 

Dyogo voltou a dizer que o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) 
atende às demandas dos parlamentares e que o governo está confiante da aprovação 
da proposta. O ministro disse ainda que a reforma traz “justiça previdenciária”, uma 

vez que as regras abrangem trabalhadores dos setores público e privado, além de 
políticos.  

 
“Alguns tratamentos especiais foram mantidos, mas de maneira muito justificada, 
como é o caso do trabalhador rural, que tem condição diferencial de trabalho, de 

mulheres, que terão idade um pouco menor (no INSS), mas será igual no setor 
público”, explicou.  

 
“A Previdência precisa ser reformada porque tem muitas injustiças, privilegia muitos 
grupos. Mais de 60% dos beneficiários recebem um salário mínimo, mas a maior 

parte do déficit é gerada por pessoas que ganham mais e se aposentam com 55 anos 
de idade em média”, acrescentou o ministro. 

 

Caetano: perda é de 20% a 30% de economia esperada com reforma em 10 
anos 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As mudanças feitas na proposta de reforma da Previdência pelo relator, deputado 
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), diminuem de 20% a 30% a economia esperada com 
a medida nos próximos anos, afirmou nesta terça-feira, 25, o secretário de 

Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. O governo esperava poupar 
pouco menos de R$ 800 bilhões em uma década com as novas regras de 

aposentadoria e pensões no Brasil.  
 

Segundo o secretário, em dez anos, a perda fica entre 20% e 25%. Já num horizonte 
mais longo, de 20 anos, a redução na economia estimada fica na faixa de 30%.  
 

“As mudanças conseguem manter a espinha dorsal da reforma, como a instituição de 
uma idade mínima”, ressaltou Caetano, que participa de debate sobre a reforma em 

evento promovido pelo jornal Correio Braziliense. “Temos sim uma perda de 
economia, mas ficou no limite. Muitas dessas alterações são ajustes que favorecem 
camadas mais pobres, então têm aspectos positivos”, disse o secretário.  

 
Logo antes de Caetano, o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que se posiciona 

contra a reforma, havia dito que a proposta do governo é “mentirosa” e que falta 
sinceridade da equipe econômica em relação à real necessidade de promover tais 
mudanças. O secretário de Previdência rebateu e disse que “se faz necessário, sim, 
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uma reforma da Previdência”, já que o envelhecimento populacional no País está 
muito veloz.  
 

“A introdução de idade mínima é essencial em uma reforma da Previdência, claro, 
com transição. Com o passar do tempo vai convergindo (para a regra definitiva)”, 

afirmou Caetano.  
 

O secretário voltou a responder a críticas de que o governo não está combatendo 
problemas que elevariam o déficit da Previdência, como a incidência da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU) e a elevada dívida previdenciária de empresas. No caso 

da DRU, Caetano explicou que a medida não incide sobre receitas da Previdência 
Social, que é formada basicamente pelas contribuições pagas por trabalhadores e 

empregadores.  
 
O secretário lembrou que a DRU incide sobre a Seguridade Social (que inclui Saúde 

e Assistência Social) e envolve cifras em torno de R$ 90 bilhões, enquanto o déficit 
da Seguridade é bem maior. Sobre a dívida previdenciária, que supera os R$ 430 

bilhões, Caetano disse que R$ 52 bilhões já estão sendo negociados e pagos, e outros 
R$ 220 bilhões são considerados de recuperação remota.  
 

Outros R$ 160 bilhões devidos pelas empresas têm recuperabilidade elevada, mas 
podem demorar a serem pagos, uma vez que envolvem questões judiciais. “Há 

espaço para trabalhar, mas temos de lembrar que não cobre nem um ano de déficit”, 
disse o secretário.  
 

Contas públicas  
Caetano afirmou que a reforma dará maior condição de sustentabilidade às contas 

públicas. “O Banco Central, com base nisso, afirma que é possível ter redução mais 
estrutural da taxa de juros”, disse.  
 

O secretário explicou ainda que as alterações propostas pelo relator da reforma, 
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), permitem a manutenção de uma economia 

para a reforma. “Houve um conjunto de ajustes que o relator fez dialogando com as 
bancadas e, a partir daí, se construiu essa proposta”, disse.  
 

A partir desse relatório, a posição do governo é manter esse texto sem mais 
flexibilizações, destacou Caetano. Isso apesar da pressão dos servidores públicos 

para que o relator desista de exigir as idades mínimas de 65 anos para homens e 62 
anos para mulheres para que funcionários que ingressaram até 2003 tenham direito 
ao maior salário da carreira (integralidade) e reajustes iguais aos obtidos por 

servidores da ativa (paridade). 
 

CCJ pode votar PEC da reforma política do Senado nesta quarta 

26/04/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) a análise 
da admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 282/16, que veda as 

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

 
Aprovada no ano passado pelo Senado, a PEC 282/16 deve passar a integrar o debate 
sobre o tema na Câmara. A proposta recebeu parecer favorável a sua admissibilidade 

na CCJ, apresentado pelo deputado Betinho Gomes (PSDB-PE). 
 

Na avaliação do parlamentar, o debate é urgente. “O acordo na Comissão da Reforma 
Política foi de que não seriam tratados temas constitucionais, e que esperaríamos 
essa PEC para discuti-los na Câmara”, lembrou Betinho Gomes. Um pedido de vista 

coletivo, apresentado na quarta-feira passada, adiou a discussão para esta semana. 
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'Antidemocrática' 
Os partidos contrários à proposta tentam obstruir sua votação. Para o deputado Chico 
Alencar (Psol-RJ), a proposta é contra a democracia, ao inviabilizar muitos partidos, 

inclusive o seu. “Hoje, como está, essa PEC exclui 17 partidos que agora têm 
representação no Congresso”, afirmou. 

 
Hora e local 

A CCJ têm reuniões marcadas para esta quarta e quinta-feiras, a partir das 9 horas, 
no plenário 1. 
 

Íntegra da proposta: 
 PEC-282/2016 

 

Maia diz que clima com governadores é positivo sobre importância da 

reforma 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira, 25, após 
almoço com o presidente Michel Temer, ministros e governadores, que o encontro 
tratou basicamente da necessidade de o governo implementar as reformas da 

Previdência e trabalhista e afirmou que o clima com os governadores “foi positivo”.  
 

“Fizemos um almoço com governadores para fazer relato sobre reforma da 
Previdência. Trouxemos governadores para que o tema ficasse esclarecido”, afirmou 
Maia, que foi o anfitrião do encontro. Uma fonte do Planalto, entretanto, disse que, 

durante o almoço, poucos governadores quiseram se comprometer totalmente no 
apoio à reforma.  

 
Maia disse que os Estados também sofrem com a questão da previdência, que precisa 
de uma solução e que, mesmo os governadores que não apoiam a medida, sabem da 

sua importância. Dos 27 governadores, 13 estavam presentes. Segundo o presidente 
da Câmara, aqueles da base que não puderam vir deram explicações.  

 
“Cada governador que não veio deu justificativa. O governador de Minas esteve 
comigo de manhã. Ele sabe mais que ninguém da situação da Previdência. Se nada 

for feito, todos vão pagar a conta”, afirmou. “O governador Geraldo Alckmin também 
me ligou”, completou.  

 
Ao ser questionado como os governadores podem ajudar a mobilizar a base para 
apoiar as reformas, Maia disse que os governadores “têm influência em parte da base, 

mas não posso falar pelos governadores”. “Mas eu entendo que há consenso entre 
gestores que a reforma que está sendo feita é um tema que não acaba nesta 

votação”, afirmou.  
 

Maia lembrou que concessões foram feitas, rechaçou a possibilidade de novas 
mudanças e disse que é preciso garantir que endividamento do País não saia do 
controle. “Precisamos de uma sinalização forte. Quando não sinaliza para o investidor 

que o Estado brasileiro pode ter controle de sua dívida, ninguém investe”, afirmou.  
 

Militares e servidores  
Ao dizer que será preciso “dar passos para frente”, Maia lembrou que ainda será 
preciso tratar da reforma da previdência para as Forças Armadas, militares.  

 
“Aposentadoria de militares também terá de ser atacada mais à frente”, disse. “Do 

jeito que as coisas vão, todas categorias serão prejudicadas no País porque ninguém 
terá recurso para pagar salários”, afirmou.  
 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2118401
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Em relação aos servidores públicos que ainda têm pressionado por mudanças no texto 
que amplie os seus benefícios, Maia afirmou que “não adianta garantir um privilégio 
hoje e isso prejudicar recursos de outras áreas”. “Servidores públicos precisam 

entender que, sem reforma, o Brasil quebra”, completou. 
 

Editorial:  Incertezas elevadas 

26/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Quando as incertezas atingem alto grau, o desestímulo dos 
empreendedores, investidores e homens de negócios é devastador 

 

 
Jane de Araújo/Agência Senado  
 

Quando um país está diante da necessidade de aumentar o Produto Interno Bruto 
(PIB) e reduzir o desemprego, são importantes e decisivas as atitudes de 

empresários, investidores e organismos financeiros na decisão de elaborar projetos, 
desenvolver ideias, identificar necessidades e fazer investimentos e negócios.  
 

O Brasil está na situação de não poder perder tempo, pois a recessão foi pesada, o 
PIB caiu 7,4% em três anos, o desemprego aumentou expressivamente e o objetivo 

maior de elevar o PIB depende de mais investimentos, mais negócios e mais 
empresas. 
 

Ocorre que os homens de negócios, os futuros empreendedores e os bancos de 
investimentos seguem uma sequência lógica em suas decisões. Eles observam o país, 

identificam problemas e necessidades, fazem seus estudos, elaboram as soluções, 
identificam mercados, modelam o tipo de negócio, elaboram os projetos e decidem 
construir empresas e fazer negócios.  

 
Não é difícil entender que a complexidade das atividades de planejar, decidir e 

empreender pode ser maior ou menor dependendo do grau de certeza e de 
previsibilidade sobre os rumos da economia, da política, do governo e das questões 
sociais.  

 
Um ambiente de estabilidade é, por si só, um grande indutor de decisões de 

investimentos e negócios 
 

No campo da economia, variáveis como previsão de crescimento do PIB, inflação, 
desemprego, taxa de juros, tributação, reforma trabalhista, reforma previdenciária e 
situação das finanças públicas são necessárias para que os planejadores e os homens 

de negócios possam avaliar seus projetos e a viabilidade de investimentos.  
 

No campo da política entram as previsões de variáveis como estabilidade da 
democracia, funcionamento das instituições, normalidade eleitoral e as expectativas 
sobre o futuro político em todas as esferas que dependem de governantes eleitos. 

Completando esse panorama entram as variáveis sociais, das quais a principal é a 
previsão sobre as tensões sociais derivadas do desemprego, da violência urbana e 

dos conflitos entre os segmentos da sociedade. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/incertezas-elevadas-9kg7kcx253bxdqtza3qcqgxlg


No Brasil de hoje, a vida dos planejadores e dos empreendedores está especialmente 
difícil, pois uma característica está presente nos três grandes campos da atividade 
nacional: na economia, na política e nas questões sociais, as incertezas são elevadas.  

 
Se examinadas as reformas em andamento no Congresso Nacional, a enorme crise 

política provocada pelas várias operações judiciais contra a corrupção – cujo símbolo 
maior é a Lava Jato, com seu elevado número de autoridades, burocratas, políticos e 

grandes empresários envolvidos – e as dificuldades na previsão sobre os rumos da 
economia, o grau de incerteza é bastante elevado.  
 

Quando as incertezas atingem alto grau, o desestímulo dos empreendedores, 
investidores e homens de negócios é devastador. A economia é um sistema resultante 

de decisões de o que produzir, quanto produzir e para quem produzir, e das bilhões 
de operações diárias executadas por seres humanos racionais e emocionais.  
 

É por essa e outras razões que a psicologia entrou para a economia a fim de entender 
como as pessoas tomam decisões à luz de informações reais e percepções emocionais 

sobre as múltiplas situações e opções que se apresentam. 
 
Sabendo que um ambiente de estabilidade política, estabilidade econômica e 

tranquilidade social é, por si só, um grande indutor de decisões de investimentos, de 
negócios e de empreendimentos, não é difícil entender por que o Brasil vem patinando 

na recuperação econômica e na melhoria das condições sociais. O custo da incerteza 
é bastante alto e vem em forma de baixo crescimento do PIB e alta taxa de pobreza. 
 

Anfavea quer preparar indústria automobilística para competir no mercado 

global 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta terça-feira, 25, que a reunião com o 
presidente Michel Temer, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com 

representantes do setor automotivo foi para demonstrar apoio às reformas que estão 
sendo feitas, especialmente a trabalhista, e também para entregar um estudo 
capitaneado pela entidade com alguns cenários para o futuro para o desenvolvimento 

do setor até 2030.  
 

“Foi uma contribuição do setor de como deveria ser uma política pós o Inovar-Auto”, 
afirmou, em coletiva no Palácio do Planalto. “Precisamos preparar a indústria 
automobilística para competir no mercado global.”  

 
Com taxa de ociosidade acima de 50% de seu parque produtivo e respondendo por 

22% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial, a indústria automobilística quer 
construir o sucessor do Inovar-Auto, que acaba em 31 de dezembro.  

 
Conforme mostrou o jornal “O Estado de S. Paulo”, entre as propostas está um novo 
sistema de cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos 

automóveis. Em vez das cilindradas, como é hoje, poderá ser adotada como critério 
a eficiência energética. Motores mais econômicos recolheriam menos imposto.  

 
Megale afirmou que no estudo, denominado “Agenda Automotiva Brasil”, não há 
nenhuma sugestão de incentivo fiscal. “Não há nenhuma demanda neste sentido”, 

disse. O presidente da Anfavea afirmou ainda que a ideia do setor é buscar mais 
previsibilidade e uma visão de longo prazo. “É uma proposta de encaminhamentos, 

de como a gente tem que trabalhar de forma harmônica entre governo e setor 
privado”, afirmou.  
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O executivo reconheceu que o momento que o setor atravessa “é bastante crítico” 
por conta da ociosidade elevada e preferiu não falar sobre projeção de retomada de 
empregos.  

 
“O objetivo primeiro é produzir mais para diminuir a ociosidade”, completou. Segundo 

ele, a “retomada das obras de infraestrutura e as concessões devem trazer novo 
dinamismo” ao segmento.  

 
De acordo com a Anfavea, o objetivo da Agenda Automotiva Brasil é preparar a 
indústria automobilística brasileira para as transformações tecnológicas do setor, com 

ações que contemplam a recuperação da base de fornecedores e estímulos à 
pesquisa, desenvolvimento e engenharia, além de previsibilidade na implantação de 

metas de eficiência e de equipamentos de segurança veicular como itens de série.  
 
Apoio  

O presidente da Anfavea disse ainda que o grupo veio manifestar apoio do setor para 
medidas que estão sendo implementadas, principalmente na reforma trabalhista. 

Segundo Megale, a reforma trabalhista vai trazer mais confiança ao empregador e 
resultar em novos investimentos.  
 

“A confiança está voltando; com as reformas que estão sendo aprovadas, em breve, 
teremos boas notícias do ponto de vista do crescimento”, afirmou.  

 
Ao ser questionado sobre as dificuldades que o governo pode enfrentar para aprovar 
as reformas em questão e qual o impacto disso para as projeções do setor, Megale 

disse que acompanha o ambiente político, sabe que ele interfere no econômico, mas 
que acredita que “gradualmente há uma conscientização da importância de se 

implementar as medidas”, disse.  
 
Megale afirmou ainda que, no caso da legislação trabalhista, as mudanças trazem 

“mais segurança jurídica”. “Reconhecemos a coragem do governo”, afirmou. 
 

Indústria eletroeletrônica tem 3º mês consecutivo de contratações, diz 

Abinee 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Aos poucos o setor eletroeletrônico vai o recuperando os empregos perdidos ao longo 

dos últimos anos. Em março foram feitas 224 contratações e no acumulado dos 
primeiros três meses no ano, 2.940 postos abertos.  
 

Foi o terceiro mês consecutivo com saldo positivo de vagas na indústria 
eletroeletrônica, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(Abinee) com base no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged). 
 

Com o resultado do primeiro trimestre, o número de empregados diretos no setor 
passou de 232,8 mil em dezembro de 2016 para 235,7 mil em março. Nos últimos 
12 meses, entretanto, foram eliminadas 7 mil vagas.  

 
A melhora do emprego na margem, por enquanto, não se traduzirá em retomada de 

investimento, disse ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) 
o presidente da Abinee, Humberto Barbato.  
 

Segundo ele, não existe ainda perspectiva de investimento porque a capacidade 
ociosa existente é muito grande. “No momento estamos apenas repondo o emprego. 

Isso é um bom sinal, mas não passa muito disso. A gente fica apenas no fato de que 
estarmos tendo uma demanda um pouco mais aquecida, que gera essa necessidade 
de admissão de pessoal”, disse.  
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Para o executivo, não há ainda como as empresas retomarem investimentos porque 
a ociosidade é muito grande. “O resultado é bom pela razão de estarmos vindo de 
um período muito ruim e por estar ocorrendo uma ligeira retomada na economia. 

Isso é que nos deixa um pouco animado”, explicou.  
 

O executivo diz preferir a um pouco de cautela nas expectativas e comemorações 
porque há ainda muitas variáveis que poderão vir a atrapalhar esse início de 

retomada. Ele deu como exemplo as reformas encaminhadas pelo governo.  
 
“Temos ainda tantas variáveis que podem nos atrapalhar como as reformas, por 

exemplo, e por isso precisamos ver as reformas acontecerem para que possamos ver 
um começo de retomada mais consistente”, reforçou.  

 
O destaque, de acordo com Barbato, é que a ligeira melhora no emprego está sendo 
determinada pelo mercado interno. O externo, segundo ele, é insignificante nesta 

melhora.  
 

“É nitidamente por conta de demanda por bens de consumo duráveis e celulares. É 
basicamente produtos de consumo que a população, se sentindo um pouquinho mais 
segura, começa a consumir”, concluiu. 

 

Fórum de RH avalia impacto da reforma trabalhista 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
Caso seja aprovada, a reforma trabalhista proposta pelo governo, em votação no 

congresso nacional, mudará a vida da maioria das empresas e de seus empregados. 
Este será um dos principais temas do V Fórum de RH na Indústria Automobilística, 

que Automotive Business promoverá dia 22 de maio em São Paulo, no Milenium 
Centro de Convenções.  
 

Para analisar o impacto da nova legislação no setor foi convidado o professor José 
Pastore, especialista em relações do trabalho, que é também consultor, articulista e 

professor da FEA-USP.  
 
O impacto da crise na área de recursos humanos em empresas relacionadas à 

indústria automobilística será outro objetivo do programa do evento, que tratará 
também do novo perfil dos departamentos de RH ante a revolução tecnológica na 

cadeia de produção automotiva, que começa a receber o impacto das fábricas 
inteligentes, também conhecidas como indústria 4.0, que adotam em alta escala a 
internet das coisas, tecnologias de conectividade, automação e big data.  

 
Rodrigo Custódio, diretor da Roland Berger, fará a palestra de abertura do fórum para 

mostrar as perspectivas de recuperação da indústria automobilística. Ivan Witt, 
diretor de RH e compras do Grupo Caoa, demonstrará como a empresa promove a 

gestão de pessoal, encarando RH como função estratégica.  
 
Fernando Aguirre, sócio-diretor da KPMG, apresentará os novos conceitos de trabalho 

na era digital. Roberta Ioshida, diretora da Deloitte, tratará dos desafios de RH diante 
da crise, sob o ponto de vista da consultoria.  

 
O impacto da crise nos departamentos de RH e nas estratégias das empresas será 
analisado em painel de debates com a participação de Ana Cláudia Oliveira, diretora 

de RH da Continental do Brasil; Fernando Tourinho, diretor de RH da Bosch, Marcel 
Oliveira, diretor corporativo de recursos humanos da ZF para a América do Sul, e 

Rodrigo Ronzella, diretor de RH, comunicação e marketing da Eaton.  
 
As perspectivas para as relações trabalhistas no setor de autopeças serão 

apresentados por Adilson Sigarini, conselheiro e diretor de relações trabalhistas do 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25687/forum-de-rh-avalia-impacto-da-reforma-trabalhista


Sindipeças e diretor de RH da Thyssenkrupp Brasil. Já Filipe Fonoff, pesquisador da 
FIA para o projeto Melhores Empresas, explicará quais são as melhores práticas e a 
gestão de pessoas em RH.  

 

Montadoras apresentam sua visão da Rota 2030 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Antonio Megale, presidente da Anfavea, apresenta ao governo o plano Agenda 
Automotiva Brasil, visão das montadoras para a nova política industrial  

 
Uma semana após o governo convocar os representantes da indústria automotiva 
para apresentar os fundamentos da nova política industrial do setor, a Rota 2030, 

que deverá entrar em vigor em 2018 e substituir o Inovar-Auto, as montadoras 
voltam à Brasília na terça-feira, 25, para atualizar o governo sobre a conjuntura do 

setor e entregar um plano denominado Agenda Automotiva Brasil, que segundo a 
entidade contém sua visão sobre os pilares necessários para o desenvolvimento 
sustentável da indústria brasileira no longo prazo. 

 
A reunião foi conduzida pelo presidente da Anfavea, Antonio Megale, que contou com 

a presença de vários presidentes e representantes das montadoras associadas (veja 
foto abaixo). Megale entregou o plano ao mandatário da vez, Michel Temer, e aos 
seus ministros da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marco Pereira, e 

da Fazenda, Henrique Meirelles, e a representantes de outros ministérios. 
 

O conteúdo elencado pela Anfavea aborda os temas a serem considerados pelo 
governo nos próximos meses para dar corpo à nova política industrial e envolvem a 
recuperação da base de fornecedores, localização de tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e engenharia, eficiência energética (que considerará as 
características do etanol como combustível limpo), segurança, inspeção veicular, 

resolução de gargalos e entraves logísticos, relações trabalhistas e tributação.  
 
Todos esses itens já fazem parte da agenda de discussões no novo ciclo de política 

automotiva, iniciado na semana passada com o anúncio da Rota 2030. Para isso, foi 
criado o Grupo de Alto Nível (GAN) 2030, que terá seis grupos de trabalho para 

abordar cada um dos temas pelos próximos quatro meses.  
 

Segundo o MDIC, a previsão é de que até 30 de agosto todos os pontos do novo ciclo 
de política automotiva estejam concluídos. Os últimos meses do ano serão destinados 
às regulamentações necessárias para que tudo esteja em vigor a partir de 1º de 

janeiro de 2018.  
 

“Estabelecer um programa com prazo superior a 10 anos representa um grande 
avanço para a indústria e para o Brasil, pois dará previsibilidade ao planejamento e 
investimento das empresas.  

 
Com a formação dos grupos de trabalho, compostos por representantes de vários 

ministérios e com participação da iniciativa privada, temos a expectativa de que todos 
os pontos avancem rapidamente e as regulamentações estejam concluídas até o fim 
deste ano”, afirmou Megale, que complementou:  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25690/montadoras-apresentam-sua-visao-da-rota-2030


“A mobilidade está se transformando muito rapidamente no mundo todo e os 
consumidores, cada vez mais exigentes, anseiam por novas tecnologias, evolução da 
segurança e redução das emissões.  

 
Com o fim do Inovar-Auto e as lições aprendidas com ele, temos uma oportunidade 

única de desenvolver um novo regime automotivo de longo prazo atento a essas 
transformações e que fortaleça toda a cadeia produtiva para competir no mercado 

global”. 
 

 
Representantes da indústria comparecem em peso em reunião com o 

governo em Brasília (Foto: Marcos Corrêa/PR)  
 

Meritor produz eixos para veículos pesados em Osasco (SP) 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Apesar da queda persistente nas vendas de caminhões e ônibus, -25,3% neste 

primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, a fabricante de 
eixos Meritor aposta em alta de 20% em seus negócios este ano.  

 
“As vendas caíram, é verdade, mas a produção cresceu em decorrência do menor 
estoque e também das exportações”, disse o gerente de marketing e aftermarket da 

Meritor para a América do Sul, Luís Marques, em entrevista coletiva na 13ª Automec, 
feira de autopeças que ocorre até 29 de abril no São Paulo Expo.  

 
A empresa também pretende aumentar as vendas no mercado de reposição em cerca 
de 15% a partir de itens como cruzetas, rolamentos, um novo lubrificante para 

diferencial (desenvolvido dentro da Fórmula Truck, corrida de caminhões) e outras 
peças antes disponíveis apenas em conjuntos de drivetrain.  

 
A Meritor criou ainda um catálogo eletrônico com referências cruzadas com 
montadoras e concorrência.  

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25700/meritor-preve-alta-de-20-com-montadoras


Gates cresce 20% com ajuda do pós-venda 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

A Gates, fabricante de mangueiras, correias e tensionadores instalada em Jacareí 

(SP), vive um bom momento. Registrou alta de 20% em suas vendas totais em 2016. 
Na reposição esse crescimento foi ainda maior, 29%. 

 
O setor de equipamentos também impulsiona a companhia, já que ela fornece itens 
para máquinas agrícolas, que vêm registrando altas seguidas desde a metade do ano 

passado.  
 

“As vendas ligadas ao agronegócio são as que mais crescem para nós neste 
momento”, revelou o diretor de vendas e marketing, Sidney Aguilar Júnior, durante 
entrevista coletiva na 13ª Automec, feira de autopeças que ocorre até 29 de abril no 

São Paulo Expo. 
 

A companhia tem cerca de 800 funcionários no País e vive um movimento de 
contratação. “Parte de nosso crescimento em pós-venda decorre de exportações. 
Aumentaram as vendas para Bolívia e Paraguai”, diz Aguilar.  

 
O crescimento no setor automotivo virá pela campanha “10/40” adotada para o setor 

de reposição. Dirigida aos varejistas, ela incentiva a inspeção a cada 10 mil e 
substituição aos 40 mil quilômetros das correias e tensionadores.  
 

BorgWarner vai dobrar sua fatia em reposição 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

Na Automec a empresa mostra também a linha de itens remanufaturados 

 
A BorgWarner pretende dobrar sua participação mundial no mercado de reposição 

até 2020. No Brasil, esse crescimento será ainda mais acentuado, segundo o diretor 
de aftermarket para a América do Sul, Nélson Bastos Júnior. 

 
“Estamos concentrando o pós-venda de nossas três fábricas. Isso vai gerar economia 
para os clientes porque eles serão atendidos por uma única empresa”, afirmou Bastos 

em entrevista coletiva durante a 13ª Automec, feira de autopeças que ocorre até 29 
de abril no São Paulo Expo. 

 
Essa unificação ocorre entre as diferentes áreas de atuação: turbos, arrefecimento e 
acionamento de comando de válvulas (produtos BorgWarner da fábrica de Itatiba, 

SP); válvulas termostáticas (linha Wahler, de Piracicaba, SP); motores de partida e 
alternadores (linha Remy, em Brusque, SC).  

 
“Essa mudança resultará no fortalecimento da rede de distribuição e na ampliação da 
remanufatura dos produtos (turbos, motores de partida e alternadores). Além disso, 
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nosso portfólio global estará disponível pela equipe de vendas local”, garante Bastos.  
 
A fábrica de Busque, adquirida há menos de dois anos, estará integrada ao novo 

processo até o fim do ano. Esse movimento também ajudará a BorgWarner a ampliar 
suas exportações em 20%. Para 2017 o executivo garante crescimento de mais de 

10% da divisão de aftermarket.  
 

Ferodo lança pastilhas com cerâmica 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Federal-Mogul, fabricante de materiais de atrito e fluidos de freio instalada em 
Sorocaba (SP), está lançando pastilhas Ferodo Top Premium, com tecnologia 

cerâmica. O produto foi apresentado na 13ª Automec, feira de autopeças que ocorre 
até 29 de abril no São Paulo Expo. 
 

O item foi desenvolvido para o mercado de reposição. A duração é 10% a 20% maior 
e o preço, cerca de 30% mais alto. “A composição é isenta de materiais metálicos. 

Entre as vantagens, são mais eficientes em descida de serra e sujam menos as rodas 
do que as pastilhas convencionais”, afirma o gerente-geral da Federal-Mogul, José 
Roberto Alves.  

 
A unidade de Sorocaba produz pastilhas com as marcas Ferodo, Jurid e Stop, além 

de sapatas e fluidos de freio. Seus itens cobrem 95% do mercado. Por meio de uma 
joint venture formada com a Fras-le (ainda sujeita à aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, Cade), a empresa passará a utilizar as 

instalações da companhia de Caxias do Sul (RS) para ampliar seu fornecimento a 
montadoras, certamente de olho na retomada dos grandes volumes que o mercado 

viverá nos próximos anos.  
 
Hoje, o forte da Federal-Mogul é o aftermarket: “Setenta por cento de nossas vendas 

são voltadas à reposição”, diz Alves. É este o mercado que vem ajudando a empresa 
a enfrentar o período atual: “Crescemos 28% em 2015 e 18% em 2016. Neste 

primeiro trimestre já anotamos 11% de alta", revela o executivo.  
 

Dana finaliza seu maior investimento feito no Brasil 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Passou despercebido o maior investimento da Dana já feito no Brasil em seus 70 anos 
de operação no País (completados este ano). Em dezembro passado a empresa 
concluiu por R$ 400 milhões a compra dos ativos de forjaria e usinagem da Sifco em 

Campinas e Jundiaí, no interior paulista, onde hoje produz eixos direcionais.  
 

A aquisição havia sido anunciada, sem valores divulgados, em outubro de 2016, 
quando ainda dependia da aprovação do juízo de recuperação judicial que administra 

o processo da Sifco. 
 
Em 2011 a Dana adquiriu a carteira de clientes e propriedades industriais da Sifco e 

desde então vinha produzindo seus eixos para veículos pesados e fora-de-estrada 
nas dependências da empresa.  

 
“Em 2016 fizemos a aquisição total, mas todos os produtos feitos lá tinham sido 
desenvolvidos pela Dana”, explica Raul Germany, diretor geral da fabricante no Brasil. 

A aquisição az parte do plano de crescimento da empresa no País, para atender as 
necessidades de nacionalização de componentes das montadoras e aumentar seu 

poder de exportação.  
 
Apesar da cifra vistosa chamar a atenção, Germany destaca que este não foi o único 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25694/ferodo-lanca-pastilhas-com-ceramica
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investimento da Dana no País nos últimos cinco anos. De 2012 a 2016 a empresa 
aplicou R$ 125 milhões em capex, com a compra de equipamentos para 
modernização de suas fábricas no Brasil.  

 
Entre os resultados desses aportes, Germany cita o exemplo da criação na unidade 

de Gravataí (RS) de uma linha de fabricação de juntas homocinéticas de alta 
performance para picapes de grande porte, que exporta 100% da produção para 

Estados Unidos e Espanha. 
 

Dana retoma negócio de reposição após 13 anos 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ao completar 70 anos de operações no Brasil e depois de terceirizar o seu negócio de 
peças de reposição nos últimos 13 anos, em dezembro passado a Dana não renovou 

o contrato de representação que mantinha com outra empresa e desde janeiro 
retomou todas as atividades no aftermarket, criando um novo departamento interno 
próprio para isso.  

 
O estande da empresa na Automec, principal feira do setor que acontece de 25 a 29 

deste mês no São Paulo Expo, marca esse retorno que nos próximos anos deve fazer 
dobrar a participação da reposição nas vendas da empresa no País, hoje em torno de 
apenas 8% – e chega a 15% quando são contabilizadas também as exportações de 

componentes sobressalentes.  
 

“Ficamos muito tempo afastados do aftermarket e antes mesmo do fim do contrato 
com a empresa que nos representava decidimos reassumir a operação, porque temos 
a visão que a Dana precisa crescer mais rápido do que a expansão orgânica do 

mercado. No momento o negócio de reposição representa uma boa oportunidade 
nesse sentido”, explica Raul Germany, diretor geral da empresa no Brasil.  

 
A profunda queda nas vendas diretas às fabricantes de veículos nos últimos três anos 
“foi o gatilho para buscar o aftermarket mais ativamente”, complementa o executivo. 

“O fornecimento OEM às montadoras em 2011 foi muito bom, mas ruim para o 
mercado de reposição, porque tomou conta de toda a capacidade de produção. Agora, 

com a situação atual, podemos administrar essa parte para construir um negócio 
melhor balanceado”, diz.  

 
A Dana recriou de forma acelerada sua nova divisão de aftermarket. Ainda no ano 
passado, contratou Carlos Dourado como diretor de vendas da área, executivo com 

larga experiência no setor, que passou 25 anos na Eaton. A empresa montou uma 
equipe de representantes comerciais e em janeiro passado inaugurou seu próprio 

centro de distribuição de peças em Diadema (SP).  
 
“Dessa forma conseguimos restabelecer rapidamente a base de clientes”, diz 

Dourado, que destaca também a retomada das exportações de produtos fabricados 
no Brasil para mercado de reposição de países latino-americanos.  

 
Ao todo, a Dana tem 1,8 mil itens em seu portfólio de aftermarket, com quatro 
unidades de negócios: eixos diferenciais e seus componentes, cardans, juntas 
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homocinéticas e kits de reparação e, em janeiro, relançou a linha Spicer de elementos 
de suspensão.  
 

“A receptividade do mercado foi muito boa, com ótima lembrança da marca. 
Felizmente os valores das marcas da Dana foram mantidos e continuam entre as 10 

mais lembradas do mercado sem muito esforço”, diz o diretor de marketing Luis Pedro 
Ferreira.  

 
Com a retomada do negócio, a expectativa é de crescer no aftermarket acima da 
média de mercado. “Estamos otimistas. Como antes fazíamos a operação do negócio 

de forma indireta, agora devemos crescer 50% mais do que as estimativas para este 
ano, que apontam para expansão (das vendas de peças de reposição) de 5% a 6%”, 

diz Dourado, esperando pelo aumento do faturamento de sua carteira entre 7,5% e 
9%, portanto.  
 

Somando os negócios de aftermarket e fornecimento direto às montadoras, Germany 
estima que deve haver crescimento de 5% a 10% nas vendas da linha pesada. “A 

Dana é bastante focada no segmento de veículos comerciais pesados.  
 
Como esse mercado caiu muito nos últimos anos, existe a perspectiva de melhoria, 

com retomada mesmo que tímida do mercado interno e consolidação das 
exportações. Já para o segmento de leves não temos muita certeza, as previsões vão 

de 0% a 20% de expansão, mas não dá para apostar em nada. 
 

Honeywell planeja fazer turbos para carros flex no Brasil 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
A crise que se abateu sobre o mercado brasileiro jogou um balde de água gelada nos 
principais fabricantes de turbocompressores que, após a adoção de metas de 

eficiência energética impostas pelo Inovar-Auto, esperavam até este ano, quando 
termina o programa, fornecer às montadoras centenas de milhares de unidades de 

turboalimentação para equipar motores flex de veículos leves, como forma de 
garantir a pretendida redução de consumo.  
 

Contudo, a queda das vendas inibiu os investimentos e as fábricas de carros acharam 
soluções mais baratas para atender as exigências do Inovar-Auto. Só a BorgWarner 

começou a produzir turbos leves no País, que até agora só estão nos Volkswagen Up! 
e Golf 1.0.  

 
A Honeywell se retraiu por falta de clientes, mas segundo a empresa isso deve mudar 
em 2018 ou 2019, quando deverá participar de projetos de novos carros turbinados 

a serem lançados no Brasil e começar a fabricar esses modelos de turbos em sua 
unidade brasileira, em Guarulhos (SP).  

 
“Esse mercado está atrasado, esperávamos que já estivesse acontecendo este ano, 
mas ainda temos certeza que vai acontecer nos próximos anos, já temos a sinalização 

dos clientes que deveremos fornecer para novos veículos de passageiros.  
 

Teremos os primeiros carros com turbos Garrett feitos aqui em 2018 ou 2019”, afirma 
Clement de Valon, diretor global de aftermarket da Honeywell Garrett, que está no 
Brasil esta semana para participar da Automec, principal feira do setor que acontece 

de 25 a 29 deste mês no São Paulo Expo. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25696/honeywell-planeja-fazer-turbos-para-carros-flex-no-brasil


A Honeywell Garrett não divulga ainda quem são os clientes que pretendem lançar 
carros turbinados com seus turboalimentadores nos próximos dois anos. Os 
investimentos para fabricação desses turbos no Brasil ainda não foram feitos.  

 
Para isso a empresa vai esperar a definição da nova política automotiva que deverá 

substituir o Inovar-Auto com novas metas de eficiência energética e evolução 
tecnológica, até agora conhecida como Rota 2030, que já está recebendo pedidos e 

sugestões da indústria. 
 
Valon avalia que as montadoras instaladas no País não conseguirão desviar por muito 

tempo da adoção de turboalimentação para melhorar a eficiência energética dos 
carros. “O Brasil está demorando um pouco mais para seguir essa tendência, mas 

também virá para esse lado”, diz.  
 
Ele lembra que na Europa quase 70% da frota usa motores turbinados, os Estados 

Unidos começam a seguir o mesmo ritmo e a China já é o maior mercado mundial de 
turbocompressores.  

 
Mesmo na Índia, um país de carros de baixo custo, a turboalimentação vem crescendo 
de forma acelerada e já é empregada até no motor de 800 cc e 40 cv do Tata Nano, 

que usa o menor turbo do mundo – exposto como curiosidade no estande da 
Honeywell na Automec.  

 
NOVA MARCA 
 

A Honeywell Turbo Technologies está lançando na Automec uma nova forma de 
comunicar a marca de seus turbos Garrett, que já está sendo adotada em todo o 

mundo desde o ano passado. Agora seus turbocompressores serão vendidos no 
mercado de reposição com a marca Honeywell Garrett, nesta ordem.  
 

“Decidimos colocar sob o mesmo guarda-chuva do nome da companhia todas as 
marcas do grupo. É importante identificar a Honeywell em tudo que ela faz, pois é 

uma indústria muito maior do que apenas um produto”, explica Valon. 
 
A nova marca composta vai estampar todas as embalagens dos turbos da fabricante. 

Segundo Valon, o aftermarket é muito importante para o negócio, reponde por 15% 
a 20% das vendas da Honeywell Turbo Tecnologies no mundo, porcentual que é maior 

no Brasil devido às características próprias do mercado onde só veículos diesel usam 
turboalimentação e a frota deles é bastante antiga.  
 

APOSTA NA REMANUFATURA 
 

Os negócios da Honeywell Garrett no mercado brasileiro de reposição ficaram estáveis 
em 2016, o que é explicado pela crise econômica que reduziu os volumes de fretes e 

deixou caminhões parados – e portanto com necessidades menores de manutenção. 
Mas Valon avalia que este ano as vendas no aftermarket devem crescer, 
especialmente por causa dos investimentos que a empresa fez para aumentar a oferta 

de turbos remanufaturados: já são oferecidos 23 tipos e mais modelos serão lançados 
este ano.  

 
“É um produto que dura tanto quanto um turbo novo, é produzido com os mesmo 
padrões de qualidade de um zero-quilômetro, tem garantia de fábrica de um ano e 

custa 30% menos”, destaca Valon. Com isso, ele espera que as vendas de 
turbocompressores remanufaturados respondam por 30% das vendas da Honeywell 

Garrett no mercado de reposição.  
 
Valon lembra também que os remanufaturados são uma importante arma na disputa 

com turbos baratos de marcas chinesas. Nesse sentido, a empresa partiu para o 



ataque com a campanha “Por que arriscar?”, para mostrar que o barato pode sair 
mais caro no caso de turbocompressores.  
 

A ideia é mostrar a reparadores e frotistas que, na compra de um produto do chamado 
mercado paralelo, de um fabricante que não fornece equipamento original às 

montadoras, o cliente pode economizar cerca de R$ 600, mas um turbo quebrado 
depois de 10 mil km teria um “custo oculto” de R$ 1,5 mil, considerando aumento de 

consumo de combustível e algo como cinco horas de reparo com o veículo parado, 
segundo cálculos da Honeywell.  
 

O prejuízo subiria para R$ 2,5 mil no caso de um turbo recondicionado enguiçado 
após os mesmos hipotéticos 10 mil km, pois envolve também o preço de substituição 

do dispositivo.  
 
A estimativa de durabilidade de um turbocompressor original de um veículo comercial 

diesel é de 300 mil km, mas existem equipamentos que podem durar mais de 1 
milhão de km, conforme o uso.  

 

Troller quer vendas 15% maiores no Brasil neste ano 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Demétrio Fleck, gerente geral da Troller no Brasil 

 
A Troller anunciou planos de expansão para o Brasil com o objetivo de aumentar suas 

vendas em 15% neste ano. Entre as ações, a montadora planeja abrir novos pontos 
de venda e produzir novo lote da série especial T4 Bold, lançada no ano passado e 
limitada a 180 unidades e que foram rapidamente esgotadas, segundo o gerente geral 

da empresa, Demétrio Fleck. 
 

“A nova geração do T4 teve uma excelente aceitação, assim como a versão especial 
Bold, e abriu caminho para a ampliação do nosso leque de consumidores. A partir 
dessa base, nossa meta este ano é expandir em 15% as vendas. Hoje 77% dos 

compradores do Troller são novos, que migraram de outras marcas”, disse Fleck.  
 

“O cliente da Troller não compra somente o carro, mas o que o carro faz por ele: 
inserção social, lazer, status. A marca representa um estilo de vida, um modo de ser 

e pensar”, comenta. 
 
Junto com os seus distribuidores, a empresa também pretende começar a atuar 

também no mercado de vendas diretas, com foco em produtores rurais, locadoras e 
frotistas.  

 
Além disso, planeja o aumento da oferta na linha de acessórios, a redução do custo 
de revisões para clientes, uma nova investida no setor de marketing, com ampliação 

de campanhas e do calendário de ralis e reforçar sua presença em feiras 
agropecuárias e competições regionais off-road, como os ralis Transparaná, 

Transcatarina, Fenajeep e Campeonato Cearense de Rally. 
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Com aftermarket em alta, Automec abre as portas sem crise 

26/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
Em caminho totalmente oposto ao do setor de veículos novos, a reparação automotiva 

passa por momento positivo. Esta impressão fica clara na Automec, feira de de 
autopeças voltada ao aftermarket que acontece entre 25 e 29 de abril no pavilhão do 
São Paulo Expo, na capital paulista. O evento mira o mercado de manutenção, peças 

e serviços para a frota nacional que soma 42 milhões de veículos, entre leves e 
pesados. 

 
“A explosão de vendas de carros anos atrás nos garantiu um bom mercado hoje. As 
pessoas estão segurando a troca do automóvel e fazendo a manutenção no modelo 

que já têm na garagem. Há muitos veículos comprados naquela época precisando de 
reparação agora”, observa Rodrigo Carneiro, presidente interino da Andap.  

 
Antonio Fiola, presidente do Sindirepa, entidade que representa as oficinas 
independentes, concorda que a situação é favorável para o segmento. “Hoje temos 

um bom fluxo de veículos chegando até nós e boas condições para atendê-los. No 
momento de alta nas vendas tínhamos dificuldade para encontrar mão de obra, que 

era atraída pela indústria e rede de concessionárias”, conta.  
 
A crise, no entanto, apesar de favorecer o setor de reparação automotiva, abala o 

caixa das empresas de autopeças que vão à mostra. Com isso, a Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, organizadora do evento, decidiu voltar a reunir em uma só 

exposição os expositores de componentes para veículos leves e pesados, que se 
revezavam ano a ano em edições separadas, para fazer uma só Automec bianual.  

 
Asim, esta é a primeira feira desta nova fase. A decisão, aparentemente, foi certeira. 
Há tempos a Automec não tinha uma edição tão promissora: são mais de 1,5 mil 

expositores espalhados por toda a área do enorme pavilhão de eventos, número 39% 
superior ao da mostra anterior e a expectativa é atrair 70 mil visitantes.  

 
PARTICIPAÇÃO SAUDÁVEL DA REPOSIÇÃO 
 

Dados do Sindipeças indicam que o faturamento líquido do setor de autopeças com o 
aftermarket cresceu 2,3% em 2016 enquanto as receitas obtidas com as vendas às 

montadoras encolheram 1,3% na comparação com o já fraco resultado de 2015.  
 
Nesse cenário, a reposição ganhou importância e passou a responder por cerca de 

23% do faturamento desta indústria. É um número importante considerando a 
projeção da entidade de que as receitas totais das fabricantes de autopeças chegarão 

a US$ 20,3 bilhões em 2017.  
 
Quando os negócios no segmento de componentes originais iam bem, a participação 

do aftermarket era de 14%. “O ideal é que a gente mantenha a importância da 
reposição em torno de 20% mesmo quando as vendas de novos melhorarem. É um 

patamar saudável. As empresas passaram a ter um grande negócio no aftermarket e 
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pretendemos manter assim”, avalia Elias Mufarej, conselheiro da entidade 
responsável pelo segmento de reposição.  
 

Segundo ele, recentemente o Sindipeças tem sido procurado por uma série de 
companhias que produzem componentes, mas não atuavam no aftermarket e agora 

pretendem entrar nesse mercado. Mufarej percebe este mesmo movimento na 
Automec. “A edição deste ano conta com a presença de uma série de empresas que 

nunca vieram à feira simplesmente porque não vendiam para esses clientes”, diz.  
 
NA EXPECTATIVA PELA ROTA 2030 

 
Enquanto ameniza o impacto da crise com os negócios no mercado de reposição, o 

setor de autopeças aguarda a definição da política industrial Rota 2030, sucessora do 
Inovar-Auto que está em etapa de elaboração no governo federal.  
 

Uma das prioridades da nova legislação será o incentivo à cadeia de autopeças. Igor 
Carvet, secretário do desenvolvimento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços (MDIC), participou da abertura da Automec e lembrou que o Inovar-Auto 
concentra esforços em proteger e estimular os negócios das montadoras.  
 

A ideia agora é trabalhar para dar impulso à indústria nacional de autopeças, 
garantindo competitividade para que ela passe a integrar o mercado global. O 

programa completo deve ser anunciado no fim de agosto 
 

Setor de aço prevê ter ano difícil com protecionismo mundial 

26/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Antônio Gaudério/Folhapress 

 

 

Produção de aço 
 

A indústria nacional do aço prevê que o ano de 2017 será difícil tanto no campo 
internacional, com o aumento de medidas protecionistas ao redor do globo, quanto 

no campo interno.  
 

No Brasil, a previsão é de demora na retomada da indústria e diverge da forma como 
o presidente Michel Temer está lidando com o setor.  

 
A avaliação foi manifestada nesta terça-feira (25) pelo presidente do Instituto Aço 
Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, durante apresentação dos números do setor no 

primeiro trimestre.  
 

A estimativa do instituto, que reúne as principais empresas de metalurgia do país, é 
que o setor encerre o ano com aumento de 3,8% na produção frente a 2016, com 
32,5 milhões de toneladas.  

 
O crescimento, no entanto, só é possível devido a base de comparação baixa, já que 

o país vem de queda expressiva de sua produção recente, e também porque o parque 
produtivo brasileiro opera atualmente com apenas 60% de sua capacidade.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878409-setor-de-aco-preve-ter-ano-dificil-com-protecionismo-mundial.shtml


A alta estimada para as vendas no mercado interno é de 1,3%, com 16,7 milhões de 
toneladas, volume que remonta patamar verificado em 2006. O consumo de aparente 
de aço deve chegar ao mesmo patamar de uma década atrás, caso as previsões de 

alta de 2,9% se concretizem.  
 

Ainda que projete crescimento para o setor, a indústria não enxerga em 2017 uma 
melhora na situação brasileira, tampouco uma mudança no mundo.  

 
As exportações de aço, apontadas como o principal motivo para o aumento de 10,9% 
da produção no primeiro trimestre deste ano, estão prestes a sofrer o impacto de 

uma decisão recente do presidente americano Donald Trump.  
 

Na semana passada, Trump determinou a abertura de uma investigação sobre o aço 
importado pelos EUA. O resultado pode levar a imposição de tarifas para produtos 
estrangeiros.  

 
Trump alegou questões de segurança nacional, ao afirmar que o aço é crítico para 

das Forças Armadas e por isso deveria haver controle mais rígido sobre os produtos 
vindos de outros países, além de aumentar a fiscalização contra mecanismos de 
dumping.  

 
Outra medida anunciada recentemente pelo americano foi o programa "Buy America", 

que determina que empresas contratadas pelo governo federal deverão usar aço e 
outros insumos fabricados no país.  
 

As duas medidas de caráter protecionista têm o condão de prejudicar a indústria 
brasileira, diz Marco Polo. Ele, contudo, não quantificou o tamanho de um possível 

impacto. Lembrou apenas que os EUA são o segundo maior destino do aço exportado 
pelo Brasil.  
 

"Temos um mundo que caminha para a desglobalização. Há um excesso monumental 
de capacidade da indústria do aço no mundo e os países estão tentando se proteger", 

disse ele, que afirmou haver excedente de 777 milhões de toneladas de aço no 
mundo.  
 

Enquanto governos ao redor do globo adotam medidas protecionistas, o governo 
brasileiro parece fazer o contrário, disse Marco Polo.  

 
O governo estaria preterindo a indústria nacional em diversos setores, o que tem 
levado a divergências com entidade que foram parceiras de primeira hora do 

impeachment que levou Temer a presidência, como a Fiesp (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo).  

 
Entidades e federações de diversos setores industriais se reuniram em movimento 

batizado "Produz, Brasil" para pressionar o governo a adotar medidas que beneficiem 
a industria nacional.  
 

Marco Polo criticou duas medidas especificas do governo: a flexibilização das regras 
de conteúdo local para a indústria de petróleo e gás e mudanças no regime tributário 

especial do Reintegra.  
 
Segundo Marco Polo, as regras de conteúdo local de fato demandavam mudanças, 

mas ele afirma crer não ser salutar para a indústria no curto prazo que elas sejam 
completamente extintas.  

 
"Sem a indústria não tem retomada", disse ele. "É preciso manter um percentual 
mínimo [de contratação de bens e serviços no Brasil]".  

 



Marco Polo criticou ainda a maneira como a Petrobras e o governo estão lidando com 
a indústria de bens e serviços da cadeia de petróleo.  
 

"Tem um tom emocional, que não é verdade. Não é verdade que a indústria brasileira 
não tem capacidade de atender a Petrobras, que está sucateada, que tem um custo 

maior. A indústria siderúrgica investiu US$ 25 bilhões de 2008 para cá e tem todas 
as condições de atender a empresa", disse.  

 
O executivo cita ainda que o país mudou recentemente as regras anti-dumping 
favorecendo empresas estrangeiras.  

 
A indústria pede ao governo a ampliação da alíquota do programa Reintegra de 2% 

para 5%. O programa voltado para exportações restitui tributos pagos na cadeia 
produtiva que não são recuperáveis, como tributos pagos na folha de pagamento, por 
exemplo.  

 
"Corremos o risco da desindustrialização do país", disse.  

 
Outra preocupação do setor é quanto ao PPI (Programa de Parcerias e 
Investimentos), a ser lançado pelo governo, que compreenderá uma série de 

concessões a iniciativa privada.  
"Estamos preocupados que além do capital estrangeiro, sejam utilizados também 

máquinas e bens de capital estrangeiro nas obras", afirmou.  
 
RETOMADA  

Por fim, Marco Polo criticou o tom que o governo adota com relação a economia, 
principalmente sobre as notícias de retomada.  

 
Ele disse temer que a excitação com uma possível retomada desvie o foco do governo 
na aprovação das reformas estruturantes.  

 
No ponto das reformas —da previdência, da lei trabalhista e tributária—, a indústria 

está alinhada ao governo, disse Marco Polo.  
 
"O problema é que o governo tenta vender imagem de que temos uma retomada em 

2017. Na nossa visão, ela não ocorreu, não estáo correndo e não ocorrerá".  
 

"Nos preocupa o discurso do governo da chamada retomada da economia porque ele 
significa que as medidas podem não ser tomadas", afirmou.  
 

TRIMESTRE  
A produção de aço brasileiro no primeiro trimestre aumentou 10,9% frente a igual 

período do ano passado. O consumo aparente teve alta de 5% no período.  
 

Já as vendas internas registraram queda de 0,5% no período. Por outro lado, as 
importações aumentaram 73,1%.  
 

Brasil avalia mandatos de biocombustíveis para distribuidores 

26/04/2017 – Fonte: Reuters  

 
O governo brasileiro está avaliando a possibilidade de estabelecer mandatos de 
biocombustíveis para distribuidores de combustíveis com o objetivo de aumentar o 

consumo de renováveis e reduzir emissões de carbono, disse nesta terça-feira um 
representante do Ministério de Minas e Energia (MME). 

 
Usinas de etanol e biocombustíveis emitiriam certificados de reduções de emissões 
(CREs) que seriam transferidos a distribuidores quando eles comprassem os 

biocombustíveis. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17R2ML-OBRBS?sp=true


 
Cada distribuidor seria obrigado a ter um certo número de CREs ao fim de cada ano, 
segundo mandatos que seriam estabelecidos pelo governo, disse o diretor do 

Departamento de Biocombustíveis do MME, Miguel de Oliveira. 
 

O sistema também criaria um mercado secundário para os CREs, possivelmente na 
bolsa B3, disse Oliveira, uma vez que distribuidores de combustíveis que não 

possuírem o número exigido de certificados teriam que comprá-los no mercado para 
atingir seus mandatos, similar às exigências dos mercados de carbono na Europa e 
na Califórnia. 

 
A proposta é o principal componente de um programa chamado RenovaBio, cujo 

objetivo é revitalizar o setor de biocombustíveis do país, que está competindo com 
gasolina e diesel mais baratos à medida que os preços internacionais ficam perto dos 
níveis históricos de baixa. 

 
Oliveira disse que o sistema daria fôlego às usinas de açúcar e etanol e aos produtores 

de biodiesel. 
 
"Se esse setor continuar na situação em que está hoje, as companhias provavelmente 

terão que fechar, e a produção de etanol hidratado poderá cair acentuadamente", 
disse ele durante um seminário internacional de açúcar e etanol organizado pela F.O. 

Licht em São Paulo. 
 
O etanol hidratado compete com a gasolina como opção para donos de veículos flex 

no Brasil. 
 

O etanol hidratado perdeu participação de mercado ao longo dos dois últimos anos 
no Brasil e a tendência deve continuar, uma vez que a Petrobras recentemente adotou 
uma nova política de preços que segue de perto os valores internacionais do petróleo.  

 
Como consequência, as usinas estão destinando muito mais cana à produção de 

açúcar, que atualmente oferece melhor retorno. A produção de etanol caiu na última 
safra e deverá cair novamente à medida que a nova safra começa no Brasil. 
 

O sistema de mandatos pode exigir aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado 
antes de ser adotada. Oliveira disse que a proposta poderá ser votada ainda este ano. 

Ele disse que espera que ela seja implementada perto de 2019. 
 

Confiança do consumidor cai 3,1 pontos em abril ante março, revela FGV 

26/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A confiança do consumidor recuou 3,1 pontos em abril ante março, na série com 
ajuste sazonal, informou na manhã desta quarta-feira, 26 a Fundação Getulio Vargas 

(FGV). Com o resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 82,2 
pontos, devolvendo cerca de 25% da alta de 12,2 pontos observada nos três meses 
anteriores.  

 
“A queda da confiança dos consumidores em abril está relacionada a uma calibragem 

das expectativas, retratada pelo recuo do Índice de Expectativas para um nível 
distante da neutralidade (100 pontos), em um quadro que pode ser considerado como 
de pessimismo moderado.  

 
Não há como se descartar a possibilidade de que esta calibragem tenha relação com 

o mau humor provocado pela nova rodada de eventos políticos – como a divulgação 
da lista de políticos mencionados nas planilhas de controle da Odebrecht, ocorrida em 
16 de abril”, avaliou Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do 

Consumidor no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/confianca-do-consumidor-cai-31-pontos-em-abril-ante-marco-revela-fgv/


Em abril, houve piora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das 
expectativas em relação aos próximos meses. O Índice da Situação Atual (ISA) caiu 
0,7 ponto, para 70,8 pontos, e o Índice de Expectativas (IE) recuou 4,6 pontos, para 

91,1 pontos.  
 

Após três meses consecutivos de resultados positivos, o indicador que mede o grau 
de satisfação com a situação econômica caiu 0,9 ponto, para 76,9 pontos, enquanto 

o Indicador de percepção com a situação financeira da família devolveu a alta discreta 
de março, estabilizando-se em 65,4 pontos.  
 

Em relação às expectativas, o Indicador de Ímpeto de Compras de Duráveis nos 
meses seguintes foi o que mais contribuiu para a queda do índice no mês, ao recuar 

7,2 pontos, para 71,1 pontos. Os demais indicadores de Expectativas também 
recuaram: o que mede o otimismo com a economia caiu 3,0 pontos, para 112,4 
pontos; e o que mede o otimismo com situação financeira familiar recuou 3,0 pontos, 

para 91,3 pontos.  
 

“Apesar de algumas variáveis econômicas (inflação e taxa de juros) e incentivos como 
o FGTS colaborarem para aumentar a satisfação e perspectivas, o aumento de 
incerteza, principalmente no ambiente político parecem agir como uma ducha de água 

fria no sentimento dos consumidores”, expressou a FGV, na nota.  
 

A queda da confiança ocorreu em todas as faixas de renda. Os consumidores com 
renda familiar até R$2.100,00 são os que apresentam o menor nível de confiança, 
influenciados por avaliações negativas sobre a situação financeira atual e a piora das 

expectativas em relação à situação econômica.  
 

A Sondagem do Consumidor coletou informações de mais de dois mil domicílios em 
sete capitais, com entrevistas feitas entre os dias 1º a 22 de abril. 
 

Confiança da construção no Brasil tem em abril maior nível em 2 anos com 

melhora da percepção atual, diz FGV 

26/04/2017 – Fonte: Reuters 
 
A melhora da percepção sobre a situação atual em abril impulsionou a confiança da 

construção do Brasil para o nível mais alto em dois anos, segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 

 
O Índice de Confiança da Construção (ICST) do Brasil divulgado nesta quarta-feira 
subiu 1,4 ponto em abril e foi a 76,5 pontos, melhor leitura desde os 77,2 pontos 

vistos em abril de 2015. 
 

O Índice da Situação Atual (ISA-CST) teve alta de 2,9 pontos, alcançando 65,7 
pontos, o maior patmar desde dezembro de 2015, com destaque para a melhora da 

percepção em relação à carteira de contratos.  
 
A alta do ISA compensou a leve queda do Índice de Expectativas (IE-CST) de 0,2 

ponto, atingindo 87,6 pontos, pressionado pelo indicador que mede o otimismo com 
a situação dos negócios nos seis meses seguintes. 

 
A coordenadora de projetos da construção da FGV/IBRE, Ana Maria Castelo, destacou 
que esse resultado representa uma mudança no setor em relação ao cenário visto 

nos últimos meses. 
 

"A mudança detectada pela sondagem é significativa: finalmente a percepção 
empresarial em relação à situação corrente dos negócios melhora um pouco, 
seguindo a tendência das expectativas nos meses anteriores.  

 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17S1I9-OBRTP
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17S1I9-OBRTP


Mas a distância entre os dois indicadores permanece muito elevada e o ISA continua 
em nível crítico", diz  
 

Em um segundo relatório, a FGV informou ainda que o Índice Nacional de Custos da 
Construção (INCC-M) recuou 0,08 por cento em abril, sobre 0,36 por cento em março. 

 

Santander Brasil tem lucro gerencial 37,3% maior no 1º tri 

26/04/2017 – Fonte: Reuters 
 
O Santander Brasil, maior banco estrangeiro em operação no país, divulgou nesta 

quarta-feira que teve lucro líquido gerencial de 2,28 bilhões de reais no primeiro 
trimestre, alta de 37,3 por cento ante no mesmo período de 2016. 

 
O lucro societário, que referencia a distribuição de remuneração aos acionistas, foi 
de 1,824 bilhão de reais no período, aumento de 50,4 por cento contra mesma etapa 

do ano passado. 
 

O banco registrou índice de inadimplência de operações de crédito vencidas há mais 
de 90 dias de 2,9 por cento ante 3,3 por cento de um ano antes e de 3,4 por cento 
no trimestre anterior. 

 

ArcelorMittal compra 55,5% da Bekaert de Sumaré, em SP 

26/04/2017 – Fonte: Reuters 
 
A ArcelorMittal, maior fabricante de aço do mundo, anunciou nesta quarta-feira a 

compra de 55,5 por cento da unidade da revestidora de arame de aço Bekaert, em 
Sumaré (SP).  

 
A Bekaert manterá 44,5 por cento por cento no negócio, segundo o comunicado, que 
não citou valores da transação. Até receber um aval final do órgão antitruste Cade, 

a ArcelorMittal afirma que não terá qualquer ingerência sobre as atividades da 
unidade, que até lá seguirá gerida totalmente pela Bekaert. 

 
Segundo a ArcelorMittal, o negócio aumenta suas operações na produção de aço para 
pneus usados em carros e caminhões.  

 
"Além disso, a operação permite sinergias e garante o fornecimento de fio-máquina 

de qualidade pela ArcelorMittal a partir de sua unidade de João Monlevade (MG)", diz 
o comunicado. 
 

Exportações brasileiras crescem 24,4% no primeiro trimestre 

26/04/2017 – Fonte: Bem Paraná  

 
As exportações brasileiras cresceram 24,4% no primeiro trimestre deste ano na 

comparação com o mesmo período de 2016. Ao mesmo tempo, as importações 
aumentaram 12%. A balança comercial registrou superávit de US$ 14,4 bilhões. Os 
dados são do Indicador Mensal da Balança Comercial, da FGV (Fundação Getulio 

Vargas), e foram divulgados nesta quarta (26), no Rio de Janeiro. As informações são 
da Agência Brasil.  

 
Com o resultado da balança comercial, estima-se que o comércio externo brasileiro 
encerre o ano com um saldo positivo de US$ 50 bilhões. Em relação ao volume, as 

exportações cresceram menos (11%) do que as importações (17%) no primeiro 
trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. A maior alta nas 

exportações foi observada no setor da indústria extrativa (38%), seguido pela 
indústria da transformação (9%).  

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17S15K-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17S1FU-OBRBS
http://www.bemparana.com.br/noticia/499702/exportacoes-brasileiras-crescem-244-no-primeiro-trimestre


A agropecuária teve uma queda de 7%. As exportações de não commodities 
aumentaram 16% e as de commodities, 6%. O maior crescimento no volume 
importado ocorreu na indústria de transformação (23%), seguido pela extrativa 

(11%). A agropecuária teve queda de 4%.  
 

PREÇOS DOS PRODUTOS NEGOCIADOS Os termos de troca penderam a favor da 
balança comercial brasileira, com uma melhora de 19% na comparação com o 

primeiro trimestre de 2016, devido ao aumento de 15% do preço das exportações e 
da queda de 3% do preço das importações. Isso pode ser explicado principalmente 
pelo comportamento das commodities.  

 
Enquanto o preço de importação desses produtos recuou 11%, o preço da exportação 

avançou 29%. Entre as não commodities, o preço das exportações não variou, 
enquanto o valor das importações caiu 6,5%. Entre os setores econômicos, os preços 
das exportações da indústria extrativa cresceram 75%, enquanto o preço das 

importações caiu 9%.  
 

Na indústria da transformação, o preço das exportações cresceu 5%, enquanto o das 
importações caiu 7%. Na agropecuária, os preços dos exportados cresceram menos 
(9%) do que os dos importados (17%).  

 
“Os preços das commodities estavam deprimidos até o final do ano passado e, neste 

início de ano, tiveram uma recuperação. No caso do Brasil, por exemplo, os preços 
de minério de ferro e petróleo melhoraram. Também temos uma demanda 
internacional mais favorável [para as exportações brasileiras]”, disse a pesquisadora 

da FGV, Lia Valls. 
 

AE aprova projeto que beneficia empresa com patrimônio até R$ 10 milhões 

26/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 PLS 286/2015  

 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (25) a 

ampliação de R$ 1 milhão para R$ 10 milhões do patrimônio de companhia fechada 
que não precisará mais publicar documentos exigidos pela Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei 6.404/1976). São eles o edital de convocação da assembleia-geral, os 

pareceres do conselho fiscal e de auditores independentes, o relatório dos negócios 
sociais e as demonstrações financeiras. 

 
A redação atual da lei já dispensa dessa obrigação as empresas com até 20 acionistas 
e patrimônio líquido de até R$ 1 milhão. O que o Projeto de Lei do Senado (PLS) 

286/2015 faz é estabelecer esse valor em R$ 10 milhões. 
 

O autor da proposição, senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), argumenta que o valor 
atual foi estabelecido há 16 anos, por meio da Lei 10.303/2001, que alterou a Lei das 
Sociedades Anônimas. Com a defasagem, acrescenta, poucas companhias são 

favorecidas, já que a maioria possui patrimônio líquido superior a R$ 1 milhão. 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/cae-aprova-projeto-que-beneficia-empresa-com-patrimonio-ate-r-10-milhoes
javascript:void(0)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121296
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm


A companhia que se enquadrar nessas condições poderá convocar assembleia-geral 
por documento entregue a todos os acionistas, contra-recibo, com antecedência 
mínima de oito dias. 

 
Menos burocracia 

O relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), deu parecer favorável à proposta. Ele 
considera necessária e oportuna a atualização do valor e seu incremento para R$ 10 

milhões, “a fim de que mais e mais sociedades anônimas possam se valer do sistema 
simplificado de publicidade dos atos societários, reduzindo-se, assim, a burocracia 
negocial e o custo Brasil”. 

 
O efeito do projeto na redução dos custos das empresas e da burocracia foi destacado 

também pelos senadores Armando Monteiro (PTB-PE) e Ataídes Oliveira (PSDB-TO). 
Como o PLS 286/2015 foi aprovado em decisão terminativa, poderá seguir 
diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em 

Plenário. 
 

Simples é vital para a economia, diz Afif Domingos em audiência na CAE 

26/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 

 
 
 

 
 

Segundo Afif Domingos, um dos resultados mais imediatos do Simples Nacional foi o 
aumento da taxa de formalização, que era de 43% em 2002, para 57% em 2012 
 

O Simples Nacional contribui para a geração de emprego e renda, o aumento na 
obtenção de tributos e a redução da informalidade, disse nesta terça-feira (25) o 

presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
Guilherme Afif Domingos, em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE), que tratou dos efeitos do regime especial de arrecadação sobre a economia. 

 
Afif Domingos ressaltou que o Simples foi criado para reverter um ambiente 

culturalmente hostil aos pequenos negócios no Brasil. Um dos resultados mais 
imediatos, afirmou, foi o aumento da taxa de formalização, que era de 43% em 2002 
e passou para 57%, dez anos depois. 

 
— As micro e pequenas empresas, nos últimos dez anos, abriram 10,75 milhões de 

vagas. As médias e grandes fecharam 1,07 milhão de vagas. Esse é um quadro 
elucidativo. Elas estão mantendo, neste primeiro trimestre, um saldo positivo de 

geração de emprego. Essa preciosidade da pequena empresa não é devidamente 
olhada, até por um viés de só olhar as coisas grandes e não olhar a grandeza da 
soma dos pequenos — afirmou. 

 
Sem o Simples, continuou Afif Domingos, as empresas seriam submetidas a regimes 

mais custosos, que vigem para empresas maiores, e os quais também devem ser 
mais ainda simplificados, pois o custo afeta os empreendimentos de todos os setores. 
 

— A dificuldade para a micro sobreviver e vingar é muito maior, por isso se criou um 
regime diferenciado, com a visão de que se deve tratar os diferentes de forma 

diferente. As empresas menores têm menor capacidade de fazer custos, se não tiver 
forma simplificada de pagar imposto inviabiliza-se a empresa ou joga ela na 
informalidade, o que era real antes do Simples e do Simples Nacional — afirmou. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/simples-e-vital-para-a-economia-diz-afif-domingos-em-audiencia-na-cae


Arrecadação municipal 
Afif Domingos ressaltou que o crescimento arrecadatório do Simples é dez vezes 
superior ao crescimento das receitas federais, e que o regime especial apresenta 

melhor desempenho que os impostos tradicionais da Receita Federal. Entre 2012 e 
2016, o número de optantes do Simples cresceu 64% passando de 7,1 milhões para 

11,6 milhões. 
 

— A arrecadação municipal cresceu 210%. Os tributos federais incluídos no Simples 
cresceram 116%. O total das empresas do Simples cresceu 104%. O tributo estadual 
incluído no Simples cresceu 33%, e as receitas federais cresceram só 14%, o que 

demonstra a eficiência arrecadatória do Simples — afirmou. 
 

O presidente do Sebrae frisou que a "mortalidade" está caindo para as empresas 
optantes do Simples, e que estas possuem duas vezes mais chances de sobreviver 
após dois anos de abertura do negócio que as não optantes. De 2009 a 2016, afirmou, 

as empresas de pequeno porte cresceram 7,2% ao ano, enquanto as microempresas 
registraram um crescimento de 6,1% ao ano. 

 
— O sistema de cobrança de impostos gerou um manicômio tributário. Ele tem que 
ser simplificado, e os ganhos do Simples Nacional devem ser incorporados pela futura 

reforma tributária. A crise econômica gerou desemprego estrutural, que é 
recuperável, mas a inteligência artificial trouxe um desemprego que é irrecuperável. 

A indústria hoje substitui mão de obra, há o processo de robotização. A única fonte 
de opção é o empreendedorismo, a grande saída para a geração de emprego e renda 
— afirmou. 

 
Crescimento do comércio 

Para o representante da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Sérgio Gustavo Costa, a 
adesão ao Simples contribui para o crescimento da participação das pequenas 
empresas na composição do Produto Interno Bruto (PIB), o que demonstra o sucesso 

das políticas voltadas ao setor. 
 

— O grande campeão em termos de crescimento é o comércio, é exatamente esse 
setor que tem maiores benefícios em termos tributários no Simples, com alíquotas 
diferenciadas favoráveis. Realmente, essa política faz sentido, o apoio pode levar a 

maior crescimento — afirmou. 
 

Representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, José Ricardo 
Veiga disse que o Simples favorece a ambiência de negócios e o crescimento 
progressivo dos impostos. 

 
— Não há prejuízo na arrecadação. As micro e pequenas empresas são a base da 

economia brasileira, sobretudo em momento de crise. O emprego tradicional, por 
opção e contexto de mercado, tende a se reduzir cada vez mais. 

 
Crédito para os pequenos 
Por sua vez, o deputado Jorginho Mello (PR-SC), que preside a Frente Parlamentar 

de Apoio às Pequenas Empresas, que reúne 387 deputados e 33 senadores, pediu 
apoio ao projeto de lei complementar de sua autoria (PLC 341/2017, em tramitação 

na Câmara), que garante tratamento especial para os pequenos negócios na obtenção 
de crédito. 
 

A proposta, que altera a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Micro e 
Pequena Empresa), cria a Empresa Simples de Crédito (ESC), uma nova modalidade 

em que particulares podem emprestar recursos próprios a pequenos negócios, 
correndo risco próprio e criando nova alternativa de financiamento, hoje concentrado 
nos grandes bancos. 

 



— Há a gana arrecadatória do governo, ele não quer saber se vai ficar vivo o paciente, 
ele quer saber de arrecadar. Nossa expectativa com o projeto é regulamentar a 
empresa simples. Os bancos não querem saber de falar disso. A coisa tá muito boa, 

não tem dinheiro para os pequenos — concluiu. 
 

Aprovado projeto que veda participação de empresas de sonegadores em 

licitações 

26/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 

Empresas cujos donos tenham sido condenados por sonegação, pirataria ou 
contrabando podem ser proibidas de participarem de licitações. É o que determina o 

projeto de lei aprovado pelo Plenário do Senado nesta terça-feira (25), que segue 
agora para a Câmara dos Deputados. 
 

O PLS 695/2015, do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), modifica a Lei de Licitações 
para impedir a participação de empresas cujos administradores ou sócios tenham 

sido condenados por violação ao direito autoral, contrabando de mercadorias ou 
descaminho (falha em pagar os devidos tributos sobre importação, exportação e 
consumo). 

 
Caiado informou que esses crimes geram prejuízo da ordem de R$ 100 bilhões por 

ano para os cofres públicos. Manter idôneas as empresas que se beneficiam desses 
desvios, na sua avaliação, gera vantagens indevidas e viola o princípio da isonomia 
do Estado. 

 
- São cifras estratosféricas e que comprometem a saúde, a educação, a segurança 

pública, que hoje se veem privadas desse orçamento porque maus brasileiros 
praticam esse crime e ainda podem se dar ao luxo de participar de licitações junto a 
órgãos do governo – disse o senador. 

 
O projeto tramitava em regime de urgência e foi relatado no Plenário pela senadora 

Simone Tebet (PMDB-MS), que apresentou voto favorável sem modificar o conteúdo 
do texto. Ela argumentou que a medida é necessária para criar mais uma ferramenta 
de coibição desses crimes. 

 
- A sonegação é um dos crimes mais perversos contra o cidadão brasileiro, porque 

significa o uso de artifícios ilícitos para deixar de pagar tributos. Este dinheiro 
sonegado, que engorda o crime, é que acaba faltando para remédios, merenda 
escolar, obras – argumentou. 

 
Também segundo Simone Tebet, o desfalque anual proveniente das práticas 

condenadas pelo projeto seria suficiente para cobrir o déficit fiscal primário do 
orçamento público. 

 
O PLS 695 será discutido agora pela Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado sem 
modificações, seguirá para a sanção presidencial. Caso haja mudanças, ele retornará 

ao Senado para uma análise final. 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/aprovado-projeto-que-veda-participacao-de-empresas-de-sonegadores-em-licitacoes
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/25/aprovado-projeto-que-veda-participacao-de-empresas-de-sonegadores-em-licitacoes
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123732
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

