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PARALISAÇÃO NOS TRANSPORTES COLETIVOS



CATEGORIAS ANUNCIAM ADESÃO À GREVE GERAL



ÔNIBUS, TRENS E AVIÕES: GREVE GERAL GANHA CORPO EM TODO PAÍS E PRESSIONA
TEMER



URBS VAI À JUSTIÇA PARA EXIGIR FROTA MÍNIMA DE ÔNIBUS NA PARALISAÇÃO
DESTA SEXTA-FEIRA



FRENTISTAS ADEREM À GREVE GERAL E POSTOS DE COMBUSTÍVEIS FECHAM NESTA
SEXTA, VÉSPERA DE FERIADO



GOVERNO DO PR VAI DESCONTAR SALÁRIO DE SERVIDORES; PREFEITURA ESTUDA
O QUE FAZER



TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO ADEREM À GREVE



TRABALHADORES DOS CORREIOS ENTRAM EM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO



TEMER CORTARÁ PONTO DE QUEM FALTAR AO TRABALHO PARA PARTICIPAR DE
GREVE



D. ODILO SHRERER DIZ QUE O POVO TEM TODO O DIREITO DE SE MANIFESTAR



AS MAIORES GREVES GERAIS QUE O BRASIL JÁ VIU



CÂMARA APROVA REFORMA TRABALHISTA, QUE SEGUE AGORA PARA O SENADO



CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA TEXTO-BASE DA REFORMA TRABALHISTA



PROJETO DA REFORMA TRABALHISTA CONTÉM REGRAS SOBRE TELETRABALHO E
TEMPO PARCIAL



REFORMA TRABALHISTA REGULAMENTA O TRABALHO INTERMITENTE



REFORMA ALTERA REGRAS SOBRE JUSTIÇA GRATUITA, HONORÁRIOS E PROCESSOS
TRABALHISTAS



PARA TEMER, PLACAR DA REFORMA TRABALHISTA FOI 'MUITO SATISFATÓRIO'



DOS 30 PARANAENSES, 20 VOTAM A FAVOR DA REFORMA TRABALHISTA; YARED É A
ÚNICA A CONTRARIAR A PRÓPRIA LEGENDA



PETISTAS FAZEM DECLARAÇÃO NOMINAL DE VOTO CONTRA REFORMA TRABALHISTA



'NÃO A ESSA DESGRAÇA', DIZ ERUNDINA EM PROTESTO CONTRA REFORMA
TRABALHISTA



74% DAS INDÚSTRIAS DE SP SABEM POUCO OU NADA SOBRE REFORMA
TRABALHISTA



REFORMA DEVE MUDAR CENÁRIO PARA SINDICATOS



COM CRISE, NÚMERO DE SINDICALIZADOS CRESCEU 11% EM 2015



FIM DO IMPOSTO SINDICAL É NOVIDADE POSITIVA, MAS PODE CAIR NA HORA DA
VOTAÇÃO



CÂMARA REJEITA DESTAQUE E FIM DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É MANTIDO



CÂMARA RESTRINGE PENHORA DE RECURSOS EM AÇÃO TRABALHISTA



PARTIDOS ALIADOS DE TEMER REGISTRARAM TRAIÇÕES NA REFORMA TRABALHISTA



PLACAR DA PREVIDÊNCIA: VOTOS CONTRA SOBEM PARA 217 E A FAVOR CONTINUAM
EM



76

GOVERNO CELEBRA VITÓRIA, MAS AINDA FALTARIAM VOTOS PARA A REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



GOVERNO TENTA GANHAR TEMPO PARA DOBRAR OPOSIÇÃO A NOVA PREVIDÊNCIA



NÚMERO DE PROCESSOS TRABALHISTAS DEVE CRESCER



PRODUÇÃO INDUSTRIAL É A MAIOR PARA O MÊS DE MARÇO DESDE 2011



'É MELHOR REDUZIR 10% DA JORNADA QUE DEMITIR 10%', DIZ CEO DA
VOTORANTIM



MAN AUMENTA JORNADA DE TRABALHO E REDUZ PARADA DE PRODUÇÃO EM
FÁBRICA NO

RJ



MAN: ALTA NAS EXPORTAÇÕES E RETOMADA NA FÁBRICA



APROVAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DO BNDES PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOBEM



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS FECHA PRIMEIRO TRIMESTRE COM MENOR RESULTADO
DESDE



32% NO 1º TRIMESTRE
1999

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA VDI-BRASIL DEBATE AVANÇOS DAS SOLUÇÕES
SMART E SEUS IMPACTOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA



INDÚSTRIA BRASILEIRA DO AÇO DEVE FECHAR 2017 EM RITMO LENTO



TRATOR AUTÔNOMO CHEGA AO BRASIL



MTE-THOMSON LANÇA SENSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA NA AUTOMEC



GRANDES FORNECEDORES REDOBRAM FOCO NA REPOSIÇÃO



ROTA 2030 VAI CONTEMPLAR CAMINHÕES



TECFIL FABRICA 6 MILHÕES DE FILTROS SÓ EM MARÇO



SABÓ APROVEITA BOM MOMENTO DAS EXPORTAÇÕES



INFLAÇÃO DE PRODUTOS NA SAÍDA DAS FÁBRICAS É DE 0,09% EM MARÇO



CONFIANÇA DO COMÉRCIO MEDIDA PELA FGV SOBE 3,5 PONTOS EM ABRIL ANTE
MARÇO



FGV: MINÉRIO DE FERRO, SOJA E MILHO CONTRIBUÍRAM PARA DEFLAÇÃO DO IPA
EM ABRIL



ACORDOS PODERÃO ATENUAR IMPACTO DAS CRISES ECONÔMICAS



JUROS DO ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOBEM PARA 490,3% AO ANO
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Fonte: BACEN

1º Congresso Pacto Pelo Brasil - 8º Encontro Nacional dos Observatórios
Sociais
27/04/2017 – Fonte: FIEP

Paralisação nos Transportes Coletivos
27/04/2017 – Fonte: Cenofisco
Não há previsão expressa na legislação sobre faltas ou atrasos dos empregados,
quando há paralisação nos transportes coletivos.
Assim, caberá ao empregador estabelecer, por meio de comunicado ou até mesmo de
regulamento interno, os procedimentos que o empregado deve adotar ao se encontrar
impossibilitado de chegar ao local de trabalho e, dentro do horário (atraso) por falta
de transporte coletivo.
A empresa deverá analisar cada situação. Muitas colocam à disposição do empregado
serviço próprio de transporte para seu deslocamento ou custeiam a utilização de táxi
e, desta forma, podem exigir que o empregado compareça ao trabalho, pois não estará
impossibilitado.
Uma vez comprovado que o empregado, ficou impossibilitado de comparecer ao
trabalho, orientamos que o empregador avalie cada caso e, assim, defina se vai ocorrer
ou não o desconto da falta.
É importante ressaltar que o empregador não está obrigado a abonar faltas ao trabalho
em decorrência de paralisação no transporte coletivo.
Categorias anunciam adesão à greve geral
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Centrais sindicais e movimentos sociais já dão como certa a adesão de diversas
categorias na paralisação convocada para esta sexta-feira, 28, contra as reformas
propostas pelo presidente Michel Temer (PMDB). As reformas da Previdência e
trabalhista são os principais alvos.
A greve geral ganhou corpo com o anúncio de adesão dos aeroviários dos maiores
terminais do País e também dos funcionários dos Correios.
Os aeroviários dos principais aeroportos brasileiros devem cruzar os braços, segundo
o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA). A categoria representa quem exerce
atividades no solo, como serviços de check-in e bagagem. A maior parte dos
funcionários do terminal de Guarulhos deve parar a partir das 6h da sexta-feira, diz a
Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac). A expectativa é que
só 30% trabalhem. Em Congonhas, também há confirmação de greve.
Segundo fonte ouvida pelo jornal O Estado de S. Paulo, entre as alternativas
estudadas nos bastidores pelos aeronautas – categoria que reúne pilotos e comissários
– está parar os voos com destino a Brasília ou que têm origem na cidade, para chamar
a atenção dos parlamentares. Caso seja aprovado pelos representantes dos
aeronautas, o ato coincidiria com a votação do parecer da reforma da Previdência.
Nos Correios, segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Correios e Telégrafos (Fentect), a expectativa é que mais de 200 agências deixem de
abrir.
Braços cruzados
Na capital paulista, metroviários, motoristas de ônibus e professores devem parar na
sexta-feira. O Sindicato dos Metroviários e dos Motoristas e Trabalhadores em
Transporte Rodoviário Urbano prometem paralisação geral.
O governo paulista entrou com um pedido de liminar para que os funcionários do Metrô
e da CPTM não parem suas atividades, mas o parecer do Ministério Público estadual

foi contrário à ação. Entretanto, no fim da tarde desta quarta-feira,26, a Justiça
acolheu o pedido de liminar e determinou que os trabalhadores não parem, sob pena
de pagar multa de R$ 937 mil. A decisão é provisória e cabe recurso.
Os sindicatos que representam os professores da rede estadual de São Paulo,
municipal e particular também prometem paralisar suas atividades. Além dessas
categorias, metalúrgicos, bancários e petroleiros também aderiram à paralisação.
Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), todas as categorias vinculadas à
entidade aderiram à greve e vão parar em cidades dos 26 Estados e no Distrito Federal.
Ônibus, trens e aviões: greve geral ganha corpo em todo país e pressiona
Temer
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Ônibus, trens, metrôs e até mesmo aviões podem deixar de operar na sextafeira (28) em apoio à paralisação nacional contra as reformas da Previdência
e trabalhista

Com paralisação nacional, várias cidades vão ficar sem ônibus nesta sexta-feira (28)
Atila Alberti/Tribuna do Parana
Nas ruas, nos trilhos e no ar. A greve geral planejada para a próxima sexta-feira (28)
vai afetar os sistemas de transporte do país, atingindo principalmente a população que
depende deles. Organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em conjunto
com outras centrais sindicais, a paralisação já conta com o apoio de motoristas de
transporte público, metroviários e até mesmo funcionários de aeroportos, além de
educadores, bancários e outras categorias. O objetivo é pressionar a Câmara contra
as propostas de reformas da Previdência e trabalhista apresentadas pelo governo
Michel Temer.
Segundo a CUT, é impossível dimensionar a quantidade de pessoas que participarão
dos atos, principalmente porque a cada momento surgem novos anúncios de apoio.
Atualmente, a entidade conta com mais de 25 milhões de trabalhadores em sua base,
número que deve ser somado ao das demais centrais que organizam o ato, além de
outros tantos movimentos sociais. E, como a própria CUT explica, há ainda muitos
setores que devem definir uma eventual adesão em assembleias que serão realizadas
nos próximos dias.
Sem transporte
Entre as classes cuja participação já foi confirmada, motoristas e cobradores do
transporte público são o que mais vão afetar o dia a dia do brasileiro. Cidades como
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte vão ficar sem ônibus
nas ruas. Além disso, quem depende de trens e metrôs também vão ter de procurar
um transporte alternativo em muitas dessas capitais, já que ferroviários e metroviários
vão apoiar a greve em Brasília, Recife, São Paulo e Porto Alegre. A Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM), por exemplo, anunciou que todas as linhas vão parar.
Correios entraram em greve nesta quarta-feira (26)
Os trabalhadores dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado na noite
desta quarta-feira (26), a partir das 22 horas, em todo o Brasil. A paralisação não está

relacionada diretamente aos protestos contra as reformas, embora o sindicato que
representa a categoria já tenha confirmada que a classe vai participar das
manifestações.
Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e
Telégrafos e Similares (Fentect), a greve vem para combater a possibilidade de
privatizações, o fechamento de agencias o que chama de “desmonte fiscal”.
Até mesmo quem pretende aproveitar o feriado para viajar pode acabar encontrando
problemas. O Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) confirmou que vai se juntar à
paralisação e disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que espera a adesão de
todos os seus profissionais. Com isso, todo o pessoal que atua dentro dos aeroportos
deve cruzar os braços, o que pode atrasar ou mesmo cancelar muitos voos.
Já os pilotos e comissários de bordo ainda não definiram se também vão parar no dia
28. O Sindicato Nacional dos Aeronautas decretou estado de greve no início da
semana, mas só deve decidir se participa ou não da manifestação na próxima quintafeira (27), quando se reúne em uma nova assembleia. Uma das principais pautas da
categoria era a não contratação de aeronautas por meio do sistema de trabalho
intermitente, o que acabou incluído no texto da reforma trabalhista pelo relator
Rogério Marinho (PSDB).
Outras atividades
Além do transporte público, diversos outros setores vão ficar sem atendimento em
todo o Brasil por causa da greve contra as reformas apresentas pelo governo Temer.
Exemplo disso são os bancários, que devem manter as agências de São Paulo, Rio de
Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Recife, Brasília, Cuiabá e Porto Alegre com as portas no
último dia útil do mês.
Além disso, muitas escolas também vão ficar sem aulas. No Paraná, a APP-Sindicato
confirmou que os professores estaduais vão se juntar à greve, assim como os
profissionais da rede municipal de ensino de Curitiba e Londrina. Em São Paulo, além
dos educadores do sistema público, professores de escolas particulares também vão
para as ruas participar dos atos organizados. As turmas ficarão vazias também no Rio
de Janeiro e em Belo Horizonte.
Porém, os servidores públicos e a classe operária devem ser os que mais vão encorpar
os movimentos desta sexta-feira. Metalúrgicos de São Paulo, Paraná e Pernambuco já
anunciaram a participação nos atos, parando linhas de montagem em várias
fabricantes de veículos e eletrodomésticos, se juntando aos petroleiros de mais outros
seis estados. No Mato Grosso, trabalhadores da construção civil também aumentam o
coro contra as reformas.
Entidades religiosas e prefeituras apoiam greve
Além de todas as centrais sindicais, a paralisação geral desta sexta-feira conta ainda
com alguns apoios um tanto quanto inesperados. As Irmãs Missionárias do Sagrado
Coração de Jesus, instituição ligada à Igreja Católica, declarou apoio aos atos. Outros
membros do corpo clerical também convocaram os fiéis, como o arcebispo
metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.
Já alguns órgãos públicos encontraram formas diferenciadas de endossar os protestos.
A prefeitura de Porto da Folha, no Sergipe, declarou ponto facultativo no município por
causa das greves.
Já em termos de serviços públicos, policiais civis, profissionais da saúde e funcionários
do Poder Judiciário manifestaram apoio à paralisação. Em Curitiba, a paralisação fará
com que a coleta de lixo seja suspensa na sexta-feira.

Contra o tempo
A decisão da CUT e demais centrais sindicais de organizar a greve geral para esta
sexta-feira vai além da véspera do feriado do Dia do Trabalho. Como o objetivo é
pressionar a Câmara contra as reformas, a escolha da data foi feita para se antecipar
às votações. Ou, pelo menos, deveriam ter sido.
Dando sequência à manobra de tramitar o projeto da reforma trabalhista em caráter
de urgência, a proposta que altera várias convenções de trabalho foi antecipada e vai
a plenário ainda nesta quarta-feira, antes das greves. No entanto, isso não deve ser
visto como um problema para os organizadores da paralisação. Segundo a CUT, uma
eventual aprovação da proposta no Congresso apenas inflará a insatisfação da classe
trabalhadora, aumentando a participação nos atos de todo o país.
A reforma da Previdência, por outro lado, deve demorar um pouco mais para ir a
plenário. Por ser o projeto mais polêmico do governo, as várias discussões e revisões
do texto atrasaram os planos do Planalto de aprovar as mudanças ainda no início de
2017. A previsão é que ela comece a ser votada na comissão especial da Câmara
somente na próxima terça-feira, dia 2 de maio. A expectativa é que a conclusão dos
dois turnos de votação aconteça apenas no fim do próximo mês.
Dessa forma, o que as centrais sindicais esperam que a pressão das ruas faça com
que os deputados revejam seus pareceres, o que representaria um novo recuo do
governo. Após os protestos de março, a base aliada de Temer encolheu e o Palácio do
Planalto se viu obrigado a fazer várias concessões e mudanças no texto da reforma,
retirando categorias e tornando as exceções mais abrangentes.
Urbs vai à Justiça para exigir frota mínima de ônibus na paralisação desta
sexta-feira
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Motoristas e cobradores vão aderir às manifestações nacionais contra as
reformas trabalhista e da Previdência

Urbs quer que 80% da frota esteja nas ruas no horário de pico nesta sexta. Daniel
Castellano/Gazeta do Povo
A Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte coletivo em Curitiba, vai entrar
com ação na Justiça do Trabalho até o início da tarde desta quinta-feira (27) para
tentar garantir frota mínima de ônibus nesta sexta (28), quando motoristas e
cobradores vão aderir à paralisação nacional dos trabalhadores contra as reformas
trabalhistas e da Previdência. Além dos trabalhadores do transporte público, outras
categorias, como professores, bancários, frentistas e policiais também vão participar
da paralisação em Curitiba nesta sexta.
Segundo a Urbs, o pedido é para que a frota seja de 80% nos horários de pico (entre
5h e 9h e das 17h às 20h) e de 70% nos horários de menor movimento. A empresa
ainda informou que está avaliando uma possível liberação de transporte alternativo
para o dia de paralisação.
Empresas
O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp)
também vai recorrer à Justiça para que a paralisação não atinja 100% dos coletivos.

Até às 10h30 desta quinta-feira, a entidade não tinha confirmado se o documento já
havia sido protocolado. O sindicato patronal também ficou de repassar qual é a frota
mínima que será exigida pelas empresas.
O sindicato que representa os motoristas e cobradores, o Sindimoc, não se posicionou
ainda sobre a tentativa da Urbs e das empresas de garantirem frota mínima.
A greve geral desta sexta vai paralisar o serviço de transporte (e outros) não só em
Curitiba. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte
também vão ficar sem ônibus nas ruas.
Até mesmo o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) confirmou que vai se juntar à
paralisação e disse que espera a adesão de todos os seus profissionais. Com isso, todo
o pessoal que atua dentro dos aeroportos deve cruzar os braços, o que pode atrasar
ou mesmo cancelar muitos voos. Os pilotos e comissários de bordo ainda não definiram
se também vão parar no dia 28.
Frentistas aderem à greve geral e postos de combustíveis fecham nesta
sexta, véspera de feriado
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Sindicato orienta tanto quem vai viajar, como a população em geral a
antecipar abastecimento dos carros para esta quinta-feira (27)

Aniele Nascimento/Gazeta do Povo
Com a adesão de frentistas de Curitiba à greve geral marcada para sexta-feira (28),
o serviço de abastecimento de veículos em postos de combustíveis deve ser afetado.
A situação fica ainda mais grave por ser véspera de feriado do Dia do Trabalho (1º),
quando muitas pessoas têm de abastecer seus veículos para viajar, e pelo fato de o
transporte público de Curitiba também paralisar nesta sexta. A previsão é de que 70%
da categoria pare nesta sexta.
Segundo o sindicato que representa os trabalhadores do setor, o Sinpospetro, a
expectativa é de que a maioria dos postos da capital, principalmente no Centro,
permaneçam fechados das 6h às 14 horas desta sexta. Portanto, a orientação é que a
população antecipe o abastecimento para esta quinta-feira.
O presidente do Sinpospetro, Lairson Sena, embora haja previsão de retorno da
categoria aos postos de trabalho após às 14 horas de sexta-feira, não é possível saber
se todos os frentistas conseguirão chegar a aos postos de combustíveis por causa da
greve de ônibus.
Sena também alerta que os postos de combustíveis que ficarem abertos não poderão
cobrar preços maiores em função da baixa oferta nesta sexta-feira. “Caso isso
aconteça, essa cobrança deve ser denunciada, porque essa paralisação está ligada a
uma luta dos trabalhadores”, diz.
A diretoria da entidade ainda vai definir que regiões terão postos abertos ao longo do
dia.

Curitiba tem cerca de 8 mil frentistas. Além desta categoria, outros trabalhadores já
decidiram participar da greve geral, como professores, policiais civis, bancários e
servidores municipais.
Governo do PR vai descontar salário de servidores; prefeitura estuda o que
fazer
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Professores e profissionais da saúde, que representam maior parte do
funcionalismo municipal e estadual, decidiram aderir à paralisação de sextafeira (28)

Professores e profissionais da saúde representam maioria do funcionalismo público
municipal e estadual. Pedro Serapio/Gazeta do Povo
A greve geral marcada para a próxima sexta-feira, dia 28 de abril, vai atingir em cheio
os serviços públicos estaduais e da capital. Professores e profissionais da área da
saúde, que representam a maior parte do funcionalismo, já decidiram aderir à
paralisação. Em resposta, o governo do estado anunciou que descontará o dia parado
do salário dos servidores. A prefeitura de Curitiba, por outro lado, ainda não decidiu
se seguirá o mesmo caminho.
Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidores
públicos em greve deverão ter descontados em suas folhas de pagamento os dias
decorrentes da paralisação. O STF, no entanto, abriu brecha para a compensação do
corte em caso de acordo, além de determinar que o desconto será incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do próprio poder público.
Adesão
Até a noite desta quarta-feira (26), diversos sindicatos já confirmaram participação no
ato contra as reformas do governo federal. Do Executivo estadual, irão parar os
professores e servidores das escolas, os profissionais e técnicos da saúde – 30%
seguirão trabalhando − e os policiais civis. Esses e outros servidores que decidirem
parar não receberão o salário correspondente ao dia parado. “Quem não trabalha não
recebe”, resumiu o secretário da Casa Civil, Valdir Rossoni.
Da administração da capital, já anunciaram a paralisação os professores e guardas
municipais e praticamente todos os demais servidores, que são englobados pelo
mesmo sindicato e terão de manter pelo menos 30% dos profissionais em atividade.
Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura informou que ainda estuda que
posicionamento adotará em relação aos funcionários que pararem. Nos bastidores,
porém, comenta-se que a gestão Rafael Greca (PMN) deverá aguardar a dimensão da
paralisação para só então tomar uma decisão.

Tribunais regionais do trabalho aderem à greve
27/04/2017 – Fonte: UOL

Pelo menos três tribunais regionais do trabalho aderiram à greve convocada para esta
sexta-feira (28) contra as reformas trabalhista e previdenciária. Em comunicados
formais, os TRTs sediados em Minas Gerais (3ª Região), no Rio Grande do Sul (4ª
Região) e na Bahia (5ª Região) cancelaram o expediente, suspenderam prazos
processuais, adiaram audiências e liberaram os servidores. Não haverá corte de ponto.
Na prática, a liberação emendou, às custas do contribuinte, um dia extra de folga no
feriadão que será esticado até segunda-feira (1º), Dia do Trabalhador.
Os pretextos invocados para justificar a adesão à greve são inusitados. Argumenta-se
que não haverá serviços de transporte público. Ou seja: em vez de zelar para que o
serviço seja assegurado à população, a Justiça do Trabalho antevê que a paralisação
convocada pela CUT e movimentos sociais anti-Temer se converterá em transtorno
para as pessoas que dependem de transporte público. Alega-se, de resto, que é preciso
resguardar a segurança de magistrados, advogados, servidores e até da clientela dos
tribunais. Dá-se de barato, portanto, que haverá manifestações violentas.
Ironicamente, as leis e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõem à Justiça
do Trabalho a atribuição de zelar para que as greves em serviços públicos essenciais
não afetem a população. Foi o que ocorreu, por exemplo, em São Paulo. Acionado pela
companhia que administra o metrô paulistano, o TRT de São Paulo determinou que o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários mantenha em
atividade 80% da mão-de-obra nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h)
e 60% no resto do dia. Sob pena de amargar multa de R$ 100 mil.
Acima de qualquer pretexto, a greve remunerada nos tribunais de Minas, Bahia e Rio
Grande do Sul foi motivada pela contrariedade dos magistrados da Justiça do trabalho
com as reformas propostas por Michel Temer —sobretudo a trabalhista, aprovada pela
Câmara em sessão que se estendeu até a madrugada desta quinta-feira (27). Avaliase que a proposta, que segue para o Senado, esvazia os tribunais ao flexibilizar direitos
trabalhistas e privilegiar os acordos firmados entre patrões e empregados.
No comunicado que veiculou em seu site, o TRT gaúcho não disfarçou sua aversão às
propostas que tramitam no Congresso. Anotou que a adesão à greve levou em conta
as manifestações de entidades que expressaram publicamente repúdio às reformas
patrocinadas pelo governo. O texto menciona a OAB-RS, Associação Gaúcha dos
Advogados Trabalhistas, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª
Região, Fórum Interinstitucional de Defesa do Trabalho e Previdência Social e Sindicato
dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul.
O surto grevista ocorre à revelia do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Líderes de
partidos governistas supreenderam-se com a novidade. Legendas que dão suporte
legislativo à gestão Temer cogitam protocolar representação no Conselho Nacional de
Justiça contra os responsáveis pela paralisação. Veja abaixo reprodução da cópia da
portaria editada pelo TRT de Minas Gerais sobre a greve.

Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O sindicato do Paraná (Sintcom-PR) já aprovou indicativo de greve em 11 de
abril e fará uma assembleia nesta noite apenas para organizar o movimento

Assembleia dos trabalhadores dos Correios em Curitiba na noite desta quarta
Os trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado na noite
desta quarta-feira (26), a partir das 22 horas, em todo o Brasil. O sindicato do Paraná
(Sintcom-PR) já aprovou indicativo de greve em 11 de abril e fará uma assembleia
nesta noite apenas para organizar o movimento. A categoria também participará da
greve geral de sexta-feira (28).
A assessoria de imprensa da estatal no Paraná informou que foi comunicada pelo
sindicato sobre a greve e que na quinta-feira (27) irá avaliar a adesão e se os serviços
serão afetados. Já o Sintcom-PR afirma que a entrega de correspondências e de
encomendas sofrerá atrasos já a partir de quinta.
A possibilidade de privatização e demissões, o fechamento de agências e o “desmonte
fiscal” da empresa, com diminuição do lucro devido a repasses ao governo e
patrocínios são os principais motivos para a mobilização, diz a Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect).
A estatal afirma que teve prejuízos de R$ 2,1 bilhões em 2015 e de R$ 2 bilhões no
ano passado. Em dezembro do ano passado, foi anunciado um plano de demissão
voluntária e o fechamento de agências para reduzir os gastos. Já a Federação alega
que a receita tem crescido.

Segundo a Fentect, a privatização colocaria em risco o direito da população aos
serviços dos Correios, já que a empresa tem fechado agências em cidades menos
lucrativas. “Mais de 200 agências estão sendo fechadas por todo o Brasil. Com isso,
muitos moradores do interior e das periferias vão ficar sem o atendimento bancário e
postal dos Correios do Brasil”, informou a federação.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, tem
dito que é contra privatizar os Correios, mas que a empresa terá que fazer “cortes
radicais” de gastos para evitar a privatização, já que o governo não socorrerá a
empresa financeiramente.
Temer cortará ponto de quem faltar ao trabalho para participar de greve
27/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

No dia em que serão realizados protestos contra as reformas governistas, o presidente
Michel Temer cortará o ponto de servidores públicos que faltarem ao trabalho para
aderir à greve geral marcada para sexta-feira (28).
Para adotar a medida, a atual administração tem se baseado em decisão de outubro
do STF (Supremo Tribunal Federal), a qual estabeleceu que o poder público deve cortar
os salários de servidores em paralisação.
O Palácio do Planalto tem lembrado que na sexta-feira (28) não haverá ponto
facultativo, mesmo às vésperas do Dia do Trabalhador, e que, portanto, o
entendimento da Suprema Corte pode ser adotado.
A expectativa de assessores e auxiliares presidenciais é de que a adesão de categorias
de trabalhadores ao protesto desta sexta-feira (28) seja maior ao da última
manifestação, realizada em março.
O monitoramento das redes sociais, no entanto, tem apontado que a mobilização tem
se concentrado nos grandes centros urbanos, tendo pouca repercussão nos municípios
de médio e pequeno portes.
Para reduzir o potencial das manifestações, aliados do presidente consideram buscar
centrais sindicais mais próximas ao governo peemedebista, como Força Sindical e UGT
(União Geral dos Trabalhadores). As duas, contudo, não têm demonstrado disposição
em desistir das paralisações.
O presidente avaliava viajar no dia da manifestação, mas decidiu permanecer em
Brasília, onde acompanhará as mobilizações. O receio é que o aumento do movimento
eleve a pressão sobre a base aliada contra a reforma previdenciária, a principal
bandeira política da atual gestão.
Nas últimas semanas, o Palácio do Planalto tem tentado blindar parlamentares
governistas que têm recebido queixas de suas bases eleitorais sobre as reformas
previdenciária e trabalhista.
Com esse objetivo, além de aumentar a publicidade em veículos de comunicação, o
presidente tem concedido uma bateria de entrevistas, incluindo programas populares,
como dos apresentadores José Luiz Datena, da Bandeirantes, e de Carlos Roberto
Massa, o Ratinho, do SBT.

Em campanha nacional, a gestão peemedebista já gastou até agora R$ 29,5 milhões
só com produção e veiculação de propagandas favoráveis às mudanças na
aposentadoria.
D. Odilo Shrerer diz que o povo tem todo o direito de se manifestar
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Shrerer, afirmou nesta quarta-feira, 26,
em entrevista coletiva no primeiro dos nove dias da Assembleia Geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reunida em Aparecida, que o povo tem todo
o direito de se manifestar e pedir explicações sobre as propostas de reforma da
Previdência e das leis trabalhistas, mas precisa também aceitar do diálogo para saber
o que é melhor para o País.
“Seria simplismo dizer apenas ‘sou contra’ ou ‘sou favorável’ em vez de examinar cada
questão, pois podem haver algumas que beneficiem a população”, observou o cardeal.
Alertado de que alguns bispos têm aconselhado seus diocesanos a sair às ruas na
sexta-feira, 28, em apoio à convocação de greve geral, d. Odilo respondeu que cada
bispo é autônomo para conclamar ou não o povo em sua jurisdição.
Alguns que tomaram posição a favor da greve foram os arcebispos de São Luís, d.
José Belisário da Silva, d. Manoel Delson Pedreira da Cruz, da Paraíba, d. Antônio
Fernando Saburido, de Olinda e Recife, e d. Anuar Battisti, de Maringá. Todos
condicionam o apoio ao interesse dos brasileiros e do Brasil, sem conotação partidária.
“Se houver ligação com partidos políticos, estou fora”, garantiu d. Anuar ao enviado
especial da Rádio Vaticano.
As maiores greves gerais que o Brasil já viu
27/04/2017 – Fonte: Exame
No total, desde a redemocratização, as centrais sindicais fizeram cinco
grandes convocações com a proposta de paralisar o Brasil

Protesto na avenida Paulista contra a reforma da Previdência (Dino Santos/CUTSP)/Divulgação)
São Paulo – Nove centrais sindicais convocam para esta sexta-feira, dia 28, uma
greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista proposta pelo governo
Michel Temer (PMDB).
A expectativa dos sindicatos é que a onda de paralisações afete os trabalhos de vários
setores pelo país. Segundo a CUT, categorias dos 27 estados brasileiros aderiram
à greve em assembleias. Entre elas estão os metroviários, bancários, professores,
aeronautas, metalúrgicos, correios, químicos, entre outros.
A última mobilização desse tipo foi em junho de 1996, quando as forças sindicais
protestaram pela manutenção dos direitos dos trabalhadores e contra as políticas

econômicas do então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Terceirização
divide patrões e trabalhadores
No total, desde a redemocratização, as centrais sindicais fizeram cinco grandes
convocações com a proposta de paralisar o Brasil. A maior foi em 1989, quando 35
milhões de trabalhadores teriam cruzado os braços pelo país.
Relembre cada uma delas, da mais antiga para a mais recente, segundo dados da
CUT:
12 de dezembro de 1986
A greve geral foi convocada pela CUT em conjunto com a Central Geral dos
Trabalhadores (CGT) contra o Plano Cruzado e o pagamento da dívida externa, durante
o governo de José Sarney.
Cerca de 25 milhões de trabalhadores manifestaram por todo o Brasil em defesa dos
salários e do congelamento geral dos preços.

Cartaz de convocação para a greve geral de dezembro de 1986 – governo de José
Sarney (CEDOC CUT/Reprodução)
20 de agosto de 1987
A paralisação nacional de 87 também foi organizada pela CUT e pela CGT durante o
governo Sarney. Os trabalhadores eram contra o Plano Bresser que, na tentativa
de controlar a inflação, congelou os preços e os salários.
Insatisfeitos, milhares de brasileiros foram às ruas novamente para protestar.

Cartaz de convocação para a greve geral de agosto de 1987 – governo de José Sarney
(CEDOC CUT/Reprodução)

14 e 15 de março de 1989
As centrais sindicais conseguiram paralisar os principais setores do país: com cerca de
35 milhões de participantes, a greve geral de 89 foi a maior da história do Brasil.
Isso aconteceu por conta do elevado índice de inflação, que na época chegou a
ultrapassar 1.700% no acumulado de doze meses. O protesto foi convocado contra o
Plano Verão, que modificava o rendimento da caderneta de poupança e congelava os
preços e salários.

Cartaz de convocação para a greve geral de agosto de 1989 – governo de José Sarney
(CEDOC CUT/Reprodução)
22 e 23 de maio de 1991
Durante o governo de Fernando Collor, a CUT , a Confederação Geral dos
Trabalhadores e a Central Geral dos Trabalhadores convocaram uma nova greve geral
no país por 48 horas.
Cerca de 19,5 milhões de trabalhadores paralisaram suas respectivas atividades em
prol da garantia de emprego, reposição das perdas salariais, defesa dos serviços
públicos e fim do aumento abusivo nos preços dos aluguéis e prestações da casa
própria.

Cartaz de convocação para a greve geral de agosto de 1991 – governo de Fernando
Collor (CEDOC CUT/Reprodução)

21 de junho de 1996
Em 96, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), os trabalhadores
foram às ruas para protestas contra as políticas econômicas do então presidente. A
greve, que contou com a participação de 12 milhões de pessoas, foi organizada pela
CUT, CGT e Força Sindical.
O movimento reivindicava as condições de emprego, salário, aposentadoria, reforma
agrária e manutenção dos direitos sociais dos trabalhadores.

Cartaz de convocação para a greve geral de agosto de 1996 – governo de Fernando
Henrique Cardoso (CEDOC CUT/Reprodução)
Câmara aprova reforma trabalhista, que segue agora para o Senado
27/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Depois de mais de 14 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados concluiu
na madrugada desta quinta-feira (27) a aprovação da reforma trabalhista, uma das
prioridades legislativas do governo de Michel Temer.
Na análise do texto-base, foram 296 votos a favor do relatório do deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN) e 177 contra.
Apesar da vitória, o governo não conseguiu atingir mais de 308 votos, como queria,
para sinalizar que tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Por se
tratar de emenda à Constituição, essa reforma precisa do apoio de pelo menos 60%
dos congressistas (308 de 513 deputados).
Houve traições em partidos da base. O PSB do ministro Fernando Bezerra Filho e o
Solidariedade, por exemplo, orientaram seus deputados a votar contra a reforma.

Após a votação do texto-base, a Câmara rejeitou quase todas as emendas que podiam
alterar pontos do texto, incluindo a que tentava manter por mais seis anos a
contribuição sindical obrigatória, que é o desconto anual de um dia do salário do
trabalhador, além da contribuição anual das empresas. Foram 259 votos contra a
emenda e 159 a favor. A única alteração aprovada foi a que muda regras da penhora
online.
A reforma, agora, segue para a análise do Senado.
O projeto é amplamente apoiado pelas entidades empresariais. Entre as mudanças
está a prevalência, em alguns casos, de acordos entre patrões e empregados sobre a
lei, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos ao ajuizamento de
ações trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do Trabalho, possibilidade
de parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de contratos de trabalho.
O principal argumento dos governistas é o de que a reforma dará fôlego ao
empresariado para retomar os investimentos e as contratações, reduzindo a atual taxa
de desemprego recorde, que é de 13,2%.
Entre as mudanças adotadas de última hora pelo relator está multa a empresa que
pagarem salários diferentes para homens e mulheres que desempenhem a mesma
função e que tenham o mesmo tempo de serviço no mesmo cargo. A proposta, que
entrou no texto por pressão da bancada feminina, enumera, porém, uma série de
condições para que seja caracterizada a discriminação, entre elas "produtividade e
perfeição técnica".
Marinho também mudou a regra sobre o trabalho de gestantes e lactantes em locais
insalubres. Seu texto inicial liberava o trabalho nesses locais desde que houvesse
autorização médica. Agora, as trabalhadoras que trabalharem em locais de grau baixo
ou médio de insalubridade terão que recorrer a atestado médico para serem
dispensadas do trabalho.
'DRESS CODE'
A sessão foi marcada, mais uma vez, pelo embate entre governo e oposição.
"Coveiros da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], inimigos da classe
trabalhadora", bradou em discurso Wadih Damous (PT-RJ). "Os senhores nunca mais
voltarão a essa Casa. Por traição à nação e aos trabalhadores brasileiros", reforçou
em seguida Orlando Silva (PC do B-SP).
A oposição patrocinou vários protestos. Portando cartazes contra o projeto e caixões
com a inscrição "CLT", deputados do PT, PC do B e PSOL, entre outros, subiram à Mesa
do plenário e, por alguns minutos, conseguiram interromper a leitura do relatório de
Rogério Marinho. A ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina (PSOL) chegou a gritar
"não à essa desgraça de reforma.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um dos principais defensores da
reforma, chegou a se exaltar em vários momentos da sessão. Em um deles, afastou
com a mão um dos caixões segurados por opositores que estavam próximos a ele. Em
outro, empurrou de forma abrupta o petista Afonso Florence (BA) para se sentar em
sua cadeira.
"São as tabuletas da mentira, carregando bandeiras da inverdade. Estamos dando a
todos os trabalhadores aumento relativo a um dia de trabalho, um dia de suor",
rebateu José Carlos Aleluia (DEM-BA), se referindo ao fim do imposto sindical
obrigatório. "Esse é um dia histórico, marcante, daqui a 20, 30, 40 anos nós todos
seremos lembrados como parlamentares inteligentes, estudiosos e sensíveis",
discursou o governista Darcisio Perondi (PMDB-RS).

Pouco tempo depois o deputado Assis Melo (PC do B-RS) surgiu vestido com macacão
de operário no plenário, o que tumultuou ainda mais a sessão. Rodrigo Maia afirmou
que só teria a palavra os deputados que estivessem vestidos de "de acordo com os
costumes da Casa". A oposição aproveitou para protestar mais ainda, argumentando,
entre outras coisas, que até deputados com nariz de palhaço já participaram de
votações.
Pouco tempo depois, Assis Melo deixou de ser deputado. O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira (PTB-RS), reassumiu o mandato para votar a favor da reforma. Melo
voltou então para a primeira suplência.
Em discurso na tribuna, Nogueira apelou aos deputados para votar a favor da reforma
"não pensando nas próximas eleições, mas nas próximas gerações."
Câmara dos Deputados aprova texto-base da reforma trabalhista
27/04/2017 – Fonte: EM.com
O projeto altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) começou a ser discutido pela manhã e se estendeu até depois das 22h
Depois de muitos protestos da oposição, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou
hoje (26), por 296 votos a favor e 177 votos contra, o Projeto de Lei (PL) 6.787/16,
que trata da reforma trabalhista.
O projeto altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre
as alterações, a medida estabelece que nas negociações trabalhistas poderá prevalecer
o acordado sobre o legislado e o sindicato não mais precisará auxiliar o trabalhador na
rescisão trabalhista.
A sessão que aprovou a reforma foi aberta na manhã desta quarta-feira e se estendeu
até depois das 22h, com o final da votação do mérito da reforma. Ainda faltam votar
os destaques que visam alterar pontos do texto do relator, deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN). Depois de votados os destaques, o texto segue para o Senado.
Pela oposição, PT, PDT, PSOL, PCdoB e Rede se posicionaram contra o projeto. O PSB,
SD e PMB também orientaram suas bancadas a votar contra a aprovação do textobase. O PHS liberou a bancada. Os demais partidos da base governista votaram a
favor do projeto de lei.
Acordo
Antes da votação, o líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), anunciou
um acordo de procedimento firmado com líderes da base governista e de oposição
para que a votação do texto-base e de três destaques apresentados ao texto fosse
feita pelo processo nominal.
De acordo com o líder do PT, deputado Carlos Zarattini (SP), o governo queria realizar
votação simbólica e que, com a votação nominal, a população vai poder saber como
votou cada deputado. “Nós queremos saber como pensa cada deputado sobre o texto
principal e sobre os destaques apresentados”, disse.
Como contrapartida, a oposição se comprometeria a não obstruir mais as votações,
limitando-se apenas a expressar sua opinião nessas votações. “Estou aqui anunciando
e pedindo a concordância dos líderes que acordaram comigo”, disse Ribeiro.
Desde a abertura dos trabalhos, a oposição tentou impedir a votação do projeto, assim
como fez ontem (25) na comissão especial quando foi aprovado o substitutivo
apresentado por Marinho, mas sem a apreciação dos destaques. Durante a sessão,
diversos requerimentos pedindo a retirada de pauta e o adiamento da votação foram
apresentados, mas derrubados pela base.

Em diferentes momentos a oposição protestou com cartazes com imagens de carteiras
de trabalho rasgadas, cruzes e caixões contra o projeto, que, segundo a oposição, vai
retirar direitos trabalhistas. Vestido de operário, o deputado Assis Melo (PCdoB-RS)
entrou no plenário com um macacão branco e uma máscara de soldador e criticou a
votação da reforma.
Irritado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o deputado não
poderia permanecer no plenário com o traje. "Só vai falar em plenário quem estiver
vestido nos costumes da Casa. Só vai falar quem estiver de terno e bem-vestido",
disse.
Para o deputado Ivan Valente (PSOL-RJ), a medida, na prática, revoga a CLT. “Aí você
pode revogar toda a CLT e todas as leis de proteção dos trabalhadores no momento
da maior crise de todos os tempos, quando os trabalhadores estão vulneráveis e não
estão em condições de negociar”, disse.
O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) também criticou o argumento usado pela
base governista de que a CLT engessa a contratação de empregados e que as
alterações na legislação ajudarão na geração de empregos. “Se fosse verdade que as
leis trabalhistas causam desemprego, há quatro anos o Brasil não teria atingido o
pleno emprego com essas mesmas leis. Portanto o projeto da reforma parte de uma
mentira: que são as leis trabalhistas que geram desemprego”, disse Molon em
referência a taxa de desemprego de 4,8% em 2014.
Segundo o deputado, a crise econômica é que agravou o desemprego no país. “O que
gera desemprego é crise econômica, é ela quem gera demissão e ela não se resolve
mudando as leis trabalhistas. O que essa reforma vai promover é a substituição de
direitos trabalhistas”, disse.
Governo
Pelo lado do governo, o presidente Michel Temer exonerou quatro ministros para
reassumirem as vagas de deputado federal e reforçarem a base governista na votação
do projeto. Os ministros são Bruno Cavalcanti de Araújo, do Ministério das Cidades;
José Mendonça Filho; do Ministério da Educação; Fernando Bezerra Filho, de Minas e
Energia, e Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho.
Ao defender a necessidade da reforma trabalhista, o deputado Darcísio Perondi (PMDBRS) argumentou que ela sozinha não é o principal instrumento para enfrentar o
desemprego, mas é um passo importante. “Essa reforma moderniza nossas relações
de trabalho e acaba com a relação engessada da Consolidação das Leis do Trabalho
[CLT] entre o patrão e o empregado”, disse.
Perondi também rebateu críticas baseadas na perda de direitos dos trabalhadores.
Para ele, a tese de que a reforma fere direitos adquiridos é um mito. Ele citou trechos
da Constituição que tratam de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais para reforçar
que conquistas como hora extra remunerada, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e 13º continuarão asseguradas.
O relator do projeto, Rogério Marinho acatou de forma parcial três das 32 emendas no
plenário. Durante a leitura do relatório, Marinho disse que o projeto não retira direitos
e que a resistência às alterações é "conservadorismo". "O substitutivo não está focado
na supressão de direitos", responde, dizendo que a intenção é adaptar a Consolidação
das Leis do Trabalho à "realidade".

Projeto da reforma trabalhista contém regras sobre teletrabalho e tempo
parcial
27/04/2017 – Fonte: Portal da Câmara
O projeto de lei da reforma trabalhista (PL 6787/16) disciplina formas de trabalho já
praticadas, como o teletrabalho, o regime de 12 x 36 horas e o de tempo parcial.
Teletrabalho é definido como a prestação de serviços frequentemente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação.
Por meio de contrato individual, deverão ser especificadas as atividades que serão
realizadas pelo empregado e se o empregador quiser mudar o regime por conta própria
deverá haver comunicação prévia de 15 dias.
O contrato por escrito terá de prever ainda a responsabilidade pela compra,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos e da infraestrutura necessária.
Outro dispositivo prevê que o empregado deverá assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador sobre
precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho.
Regime de 12 x 36h
Também é disciplinado no texto o regime de trabalho de 12 por 36 horas mediante
acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nesse
sistema, o trabalhador atua por 12 horas diretas e descansa por 36 horas seguidas,
observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.
O salário pactuado englobará os pagamentos devidos pelo descanso semanal
remunerado e pelo descanso em feriados, que serão considerados compensados,
assim como as prorrogações de trabalho noturno, quando houver.
Tempo parcial
A definição de trabalho em tempo parcial é mudada, de um mínimo de 25 horas
semanais para 30 horas semanais, sem horas suplementares ou para 26 horas com
acréscimo de até 6 horas semanais. As horas suplementares serão pagas com o
acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal.
Se o contrato estabelecer tempo parcial inferior a 26 horas semanais, as horas
suplementares serão consideradas horas extras e também estarão limitadas a seis
horas por semana.
Essas horas suplementares poderão ser compensadas na jornada de trabalho normal
diretamente até a semana imediatamente seguinte à da sua execução.
O empregado contratado sob regime de tempo parcial poderá converter um terço do
período de férias a que tiver direito em abono pecuniário.
Terceirização
O relator do projeto, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), introduziu novas
mudanças na Lei 6.019/74, que foi recentemente modificada pela Lei 13.429/17 para
prever a terceirização em todas as atividades de uma empresa e novas regras para o
trabalho temporário.
Em dois artigos da lei, Marinho deixa mais claro que a terceirização pode abranger
qualquer atividade da empresa contratante, seja atividade-meio ou atividade-fim.

Ao trabalhador terceirizado, enquanto trabalhar na empresa contratante, serão
asseguradas as mesmas condições oferecidas aos empregados não contratantes
quanto à alimentação, se oferecida em refeitórios; aos serviços de transporte; ao
atendimento médico ou ambulatorial; ao treinamento adequado e às condições
sanitárias, de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas
à prestação do serviço.
Caso o contrato preveja o deslocamento de 20% ou mais dos empregados
terceirizados, a contratante poderá conceder aos empregados da contratada serviços
de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais.
Já a garantia de igual salário e de outros direitos dependerá de acerto entre a
contratante e a contratada.
Sobre esse tema, um destaque do PSD foi rejeitado pelo Plenário, que manteve a
proibição de um trabalhador demitido por uma empresa ser contratado por uma
terceirizada para prestar serviços à mesma empresa dentro de 18 meses da demissão.
Saída por acordo
Para viabilizar a demissão por acordo, o texto permite a divisão, entre empregado e
empregador, pela metade, de verbas trabalhistas como o aviso prévio, se indenizado;
e a multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
As demais verbas trabalhistas serão pagas integralmente ao trabalhador.
Esse tipo de extinção do contrato permitirá a movimentação de até 80% dos depósitos
da conta vinculada do trabalhador no FGTS. Entretanto, o trabalhador não terá direito
ao seguro-desemprego.
Demissão voluntária
Quanto aos programas de demissão voluntária (PDV), se previsto em convenção ou
acordo coletivo de trabalho, o PL 6787/16 prevê que o programa provocará a quitação
plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição
em contrário estipulada entre as partes.
Reforma trabalhista regulamenta o trabalho intermitente
27/04/2017 – Fonte: Portal da Câmara
Uma das principais mudanças na legislação feita pelo projeto de reforma trabalhista é
a regulamentação do trabalho intermitente. O substitutivo do deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN) ao Projeto de Lei 6787/16 define trabalho intermitente como
aquele no qual a prestação de serviços não é contínua, embora com subordinação.
Nesse tipo de trabalho, são alternados períodos de prestação de serviços e de
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de
atividade do empregado e do empregador. A única exceção será para os aeronautas,
que continuarão regidos por legislação própria.
Esse contrato deverá ser por escrito, e o valor da remuneração não poderá ser menor
que o do salário mínimo em hora ou àquele de empregados que exerçam a mesma
função.
Com três dias corridos de antecedência, o empregador convocará o trabalhador e
informará a jornada. Se ele aceitar, terá um dia útil para responder e, se não
comparecer, terá de pagar multa de 50% da remuneração que seria devida em um
prazo de 30 dias, permitida a compensação em igual prazo.
Depois do trabalho, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes
parcelas: remuneração; férias proporcionais com acréscimo de um terço; 13º salário

proporcional; repouso semanal remunerado; e adicionais legais. A contribuição
previdenciária e o FGTS serão recolhidos pelo empregador na forma da lei.
O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e o
trabalhador poderá prestar serviços a outros contratantes. Entretanto, depois de 12
meses, o empregado adquire o direito a férias e não poderá ser convocado para prestar
serviços pelo mesmo empregador que a conceder.
Autônomos
Os deputados rejeitaram ainda, nas votações em Plenário, destaque do PDT que
pretendia retirar dispositivo do texto segundo o qual a contratação de trabalhador
autônomo de forma contínua e com exclusividade por uma empresa não caracteriza
vínculo trabalhista permanente. O partido teme a precarização das relações
trabalhistas por meio da proliferação desse tipo de contrato.
Os autônomos não têm direitos como 13º salário, férias ou FGTS porque não têm
vínculo trabalhista com a empresa para a qual prestam serviços. Eles devem também
recolher sua própria contribuição previdenciária.
Banco de horas
Contanto que a compensação ocorra no mesmo mês, o substitutivo permite a
compensação de jornada (banco de horas) por acordo individual escrito, tácito ou
escrito.
Entretanto, em outro artigo, o texto estipula que, se as exigências legais de
compensação de jornada não forem atendidas pelo empregador, isso não implicará a
repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não
ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o adicional. A regra é
aplicável inclusive para acordo tácito, quando não há combinação prévia entre as
partes.
Férias parceladas
Atualmente, a CLT permite o parcelamento das férias em casos excepcionais em dois
períodos, um deles com um mínimo de dez dias. Entretanto, proíbe esse parcelamento
para menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade.
A proposta do PL 6787/16 acaba com essa proibição e prevê, se houver concordância
do empregado ou acordo coletivo, o parcelamento em até três vezes, das quais uma
delas com um mínimo de 14 dias e as outras duas de um mínimo de cinco dias corridos
cada uma.
Reforma altera regras sobre justiça gratuita, honorários e processos
trabalhistas
27/04/2017 – Fonte: Portal Câmara
Regras relativas à justiça gratuita, honorários de perícia e de sucumbência e outros
pontos relativos a processos trabalhistas também são modificadas pelo projeto da
reforma trabalhista (PL 6787/16). A proposta foi aprovada na madrugada desta
quinta-feira (27) pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Quanto à justiça gratuita, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite aos juízes
dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder esse benefício a quem ganha
até dois salários mínimos ou que declararem não estar em condições de pagar as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
O texto do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), estipula que esse benefício
poderá ser concedido pelos juízes apenas para aqueles que ganham até 40% do limite
máximo de aposentadoria do INSS (R$ 5.531,31) e àqueles que comprovarem

insuficiência de recursos, mas sem a vinculação de prejuízo ao sustento próprio ou da
família.
Perícias
O trabalhador que tiver acesso à justiça gratuita também estará sujeito ao pagamento
de honorários de perícias se tiver obtido créditos em outros processos capazes de
suportar a despesa. Caso contrário, a União arcará com os custos, como ocorre
atualmente.
Custos de advogados
Em relação aos chamados honorários de sucumbência, devidos aos advogados da
parte vencedora por aquele que perdeu a causa, o substitutivo fixa essa remuneração
entre 5% e 15% do valor da sentença.
Mais uma vez, se o beneficiário da justiça gratuita tiver obtido créditos suficientes para
pagar os honorários, ainda que em outros processos, terá de pagar essa remuneração.
Se não tiver, a cobrança ficará suspensa por dois anos, prazo durante o qual o credor
poderá tentar demonstrar que o devedor tem recursos para pagar os honorários. Após
esse tempo, a obrigação de pagamento será extinta.
Depósito para recurso
Rogério Marinho também diminui os valores do depósito exigido para apresentação de
recurso contra decisão da Justiça trabalhista.
Para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, o valor do depósito recursal
será reduzido pela metade.
Beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em
recuperação judicial contarão com isenção desse depósito.
Revelia mitigada
A falta de comparecimento do reclamante, geralmente trabalhador, em audiência da
Justiça trabalhista provocará o pagamento das custas, mesmo para o beneficiário de
justiça gratuita, salvo se ele comprovar, em 15 dias, motivo legalmente justificável
para a ausência.
Se o reclamado faltar, a CLT determina a condenação à revelia. Já o projeto especifica
que ela não acontecerá se o litígio for sobre direitos indisponíveis, se as alegações
formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou se a petição não for acompanhada
por documento que a lei considere indispensável à prova do fato. De qualquer modo,
ainda que ausente o reclamado, serão aceitos a contestação e os documentos
apresentados por seu advogado.
Outros pontos
Confira
outros
pontos
previstos
no
substitutivo
ao
PL
6787/16:
- prêmios, abonos e ajuda de custo não serão incluídos no salário para fins de base
de cálculo dos encargos trabalhistas e previdenciários;
- a empresa contratante terá responsabilidade subsidiária pelos débitos e multas
trabalhistas devidos pela contratada nos negócios jurídicos na mesma cadeia
produtiva;
- inclui o reembolso de órteses e próteses como despesas médicas sem incidência
de contribuição social e retira a necessidade de o plano de saúde abranger todos
os empregados e os dirigentes da empresa;
- executado em ação trabalhista poderá apresentar à execução seguro garantia
judicial;
- somente depois de 45 dias da citação é que o executado em ação trabalhista

poderá ter seu nome levado a protesto ou inscrito no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas; e
- se o empregador não conceder intervalo mínimo para almoço ou concedê-lo
parcialmente, seja na área urbana ou rural, a indenização será de 50% do valor da
hora normal de trabalho apenas sobre o tempo não concedido em vez de todo o
tempo de intervalo devido.
Para Temer, placar da reforma trabalhista foi 'muito satisfatório'
27/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com a aprovação do texto-base da reforma trabalhista, o presidente Michel Temer
telefonou na noite desta quarta-feira (26) para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), para agradecer a mobilização em torno da proposta.
No gabinete presidencial, o peemedebista também falou com líderes partidários e,
segundo relatos de presentes, avaliou que o resultado foi "muito satisfatório". Ao todo,
a proposta foi aprovada por 296 votos.
O placar, no entanto, não atingiu a intenção inicial do presidente de fazer uma votação
com padrão de PEC (Proposta de Emenda Constitucional). A perspectiva era conseguir
pelo menos 308 votos, mínimo necessário para aprovar a reforma previdenciária.
"Hoje foi uma semifinal e estamos nos preparando para uma final. É um sinal de que
falta pouco para conseguirmos o placar necessário", disse o vice-líder do governo
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), que se reuniu com o presidente após a votação.
O Palácio do Planalto avaliou com preocupação o placar do PSB, cuja maioria da
bancada votou contra a proposta. A expectativa era de que, mesmo com o
posicionamento da cúpula do partido contrário à proposta, o Palácio do Planalto
conseguisse angariar pelo menos 20 votos, não apenas 14.
Segundo um auxiliar presidencial, ordem agora é a de trabalhar em cima do placar
desta quarta-feira (26) para a votação da reforma previdenciária em plenário, cuja
expectativa é que ocorra no próximo mês.
A intenção do governo é localizar os traidores na base aliada e aumentar a ofensiva
sobre eles, com ameaças inclusive de perdas de cargos em segundo e terceiro escalões
e emendas parlamentares.
A Câmara precisa analisar ainda seis emendas que podem alterar pontos importantes
do texto. Após isso, a reforma segue para o Senado.
Dos 30 paranaenses, 20 votam a favor da reforma trabalhista; Yared é a única
a contrariar a própria legenda
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Plenário da Câmara dos Deputados durante votação da reforma trabalhista. Foto: Luis
Macedo/Câmara dos Deputados
O texto principal da reforma trabalhista em trâmite na Câmara dos Deputados foi
aprovado por volta das 22h30 de hoje (26) com o apoio de 296 parlamentares. Outros

177 deputados federais votaram contra o substitutivo ao projeto de lei 6787/2016.
Dentro da bancada do Paraná, dois terços dos políticos contribuíram para a vitória do
Planalto: foram 20 votos a favor do texto principal; sete contrários; além de três
ausências.
Entre os paranaenses favoráveis ao corpo da reforma trabalhista, chama a atenção o
voto do deputado federal João Arruda, que, embora pertença ao PMDB, andava se
posicionando contra o governo federal. Já entre os paranaenses que rejeitaram o
texto, a única “traição” registrada pelo presidente Temer foi da deputada federal
Christiane Yared, que contrariou a orientação da própria legenda, o PR, sigla da base
aliada.
Outros três paranaenses, embora também façam parte da bancada de sustentação do
Planalto na Casa, estavam autorizados pelas suas respectivas siglas a votar contra a
reforma trabalhista: caso de Fernando Francischini, do Solidariedade (SD), e de
Luciano Ducci e Leopoldo Meyer, ambos do PSB. Tanto o SD quanto o PSB se juntaram
à oposição (PT, PDT, PCdoB, Psol e REDE) contra a reforma trabalhista.
Veja abaixo como se posicionou cada parlamentar do Paraná.
VOTARAM CONTRA A REFORMA TRABALHISTA:
Aliel Machado (REDE)
Assis do Couto (PDT)
Christiane Yared (PR)
Enio Verri (PT)
Fernando Francischini (SD)
Leopoldo Meyer (PSB)
Luciano Ducci (PSB)
VOTARAM A FAVOR DA REFORMA TRABALHISTA:
Alex Canziani (PTB)
Alfredo Kaefer (PSL)
Dilceu Sperafico (PP)
Edmar Arruda (PSD)
Evandro Roman (PSD)
Giacobo (PR)
João Arruda (PMDB)
Leandre (PV)
Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Luiz Nishimori (PR)
Nelson Meurer (PP)
Nelson Padovani (PSDB)
Osmar Bertoldi (DEM)
Reinhold Stephanes (PSD)
Rocha Loures (PMDB)
Rubens Bueno (PPS)
Sandro Alex (PSD)
Sergio Souza (PMDB)
Takayama (PSC)
Toninho Wandscheer (PROS)
NÃO APARECERAM PARA VOTAR:
Diego Garcia (PHS)
Hermes Parcianello (PMDB)
Zeca Dirceu (PT)

Petistas fazem declaração nominal de voto contra reforma trabalhista
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em protesto contra a reforma trabalhista, deputados do PT fizeram no plenário da
Câmara a declaração nominal do voto contra o projeto. Carregando cruzes com fotos
da carteira de trabalho, faixas e caixões, os petistas subiram à mesa diretora e
gritaram “Fora Temer”.
Durante o protesto, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), empurrou o
deputado do PT, Afonso Florence (BA). O petista gritava para o plenário usando o
microfone do presidente, que havia se levantado para convencer os deputados a
saírem do local. “Estou sendo desrespeitado desde a semana passada neste plenário”,
reclamou Maia.
A sessão chegou a ser suspensa e retomada rapidamente. Líder do PCdoB, Alice
Portugal (BA) também listava na tribuna os nomes dos deputados da bancada que são
contra a proposta.
'Não a essa desgraça', diz Erundina em protesto contra reforma trabalhista
27/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
A oposição realizou na tarde desta quarta-feira (26) um protesto no plenário da
Câmara durante a sessão de votação da reforma trabalhista. Portando cartazes contra
pontos do projeto que, entre outras coisas, permite o parcelamento de férias, dificulta
ações trabalhistas e acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, deputados
do PT, PC do B e PSOL, entre outros, subiram à Mesa do plenário e, por alguns minutos,
conseguiram interromper a leitura do relatório do deputado Rogério Marinho (PSDBRN).
A ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina (PSOL) chegou a gritar "não a essa desgraça
de reforma!" e, por alguns instantes, colocou o seu cartaz à frente da câmera do
plenário que filmava a leitura do relatório por Marinho. A sessão deve ser longa e pode
não acabar nesta quarta.
Isso porque a oposição está usando uma série de mecanismos regimentais requerimentos protelatórios, reclamações e discursos alongados, entre outros- para
atrasar e tentar derrubar a votação.
A reforma trabalhista é uma das prioridades legislativas do governo Michel Temer em
2017. Após passar pela Câmara, ela tem que ser analisada ainda pelo Senado.
74% das indústrias de SP sabem pouco ou nada sobre reforma trabalhista
27/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Das empresas do Estado de São Paulo, apenas 26% têm bastante conhecimento sobre
a reforma trabalhista, que é votada nesta quarta-feira (26) na Câmara dos Deputados.
É o que afirma uma pesquisa encomendada pela Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), divulgada também nesta quarta. Das demais empresas ouvidas,
66,7% têm pouco conhecimento da reforma, e 5,1% não têm conhecimento algum.
Outros 2,3% não responderam a pergunta. O item da reforma com o qual as empresas
mais concordam é "revogação da proibição da divisão de férias para menores de 18 e
maiores de 50 anos".
São 55% das empresas paulistas que concordam totalmente com essa medida. Em
segundo lugar, está a "alteração de regras sobre o trabalho em tempo parcial" -a

reforma amplia a jornada parcial de trabalho de 25 para 30 horas semanais, mudança
com a qual 51% das empregas concordam. A medida menos popular entre as
empresas é criar um representante eleito dos trabalhadores no local de trabalho. Só
15,6% concordam totalmente com a novidade.
Foram ouvidas cerca de 500 indústrias de São Paulo para elaborar a pesquisa. A Fiesp
também questionou as indústrias quanto às vantagens que elas viam com a reforma.
40,8% das empresas concordaram com a afirmação de que a reforma "melhora o
ambiente de negócios, pois traz maior segurança jurídica". Já outros 17,6% discordam
e acreditam que a reforma não traz maior segurança nem melhora o ambiente de
negócios.
REFORMA TRABALHISTA - Veja os principais pontos que mudam com a proposta de
reforma trabalhista
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
Reforma deve mudar cenário para sindicatos
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O fim do imposto sindical previsto na reforma trabalhista enfraquece a estrutura
sindical e atinge sobretudo os pequenos sindicatos, que não têm grande número de
filiados, segundo sindicalistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Embora não admitam oficialmente, as centrais sindicais também estão preocupadas
e, caso a medida seja aprovada no Plenário da Câmara, vão tentar convencer o Senado
a rejeitá-la ou, em última opção, buscar o veto do presidente Michel Temer.
O fim da cobrança consta do texto aprovado nesta quarta-feira, 26, no plenário da
Câmara. Uma alteração que ainda seria votada na madrugada, porém, poderia fazer
com que esse fim não fosse imediato – haveria uma transição que poderia durar até
seis anos até a extinção completa da cobrança.
Mesmo assim, a avaliação era de que os pequenos sindicatos, os mais dependentes
da contribuição sindical, podem fechar as portas. O imposto corresponde a um dia de
salário de todos os trabalhadores, filiados ou não aos sindicatos. A cobrança é

automática e ocorre sempre no mês de março. Já os grandes sindicatos, com número
maior de filiados, podem tentar compensar a perda de receita com maior prestação de
serviços para atrair novos sindicalizados.
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, ressalta que a
manifestação prevista para amanhã em todo o País será importante para pressionar
contra a reforma trabalhista. “Acabar com o imposto sindical de uma vez será um
grande prejuízo para os trabalhadores”, diz. Segundo ele, as entidades hoje oferecem
serviços de bons advogados, economistas, cursos profissionalizantes e até colônias de
férias em parte por causa desses recursos.
O presidente da CUT, Vagner Freitas, diz que a entidade é favorável ao fim do imposto
sindical, mas propõe a substituição por uma contribuição que seja discutida e aprovada
pelos trabalhadores. Para Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores
(UGT) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, “o fim do imposto sindical
proposto pela reforma trabalhista e a jurisprudência do Supremo que veda cobrança
de contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados são para sufocar o
movimento sindical”.
“Acabar com a contribuição sindical significa asfixiar os sindicatos”, diz o presidente
da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araujo. “É uma
medida com vistas a anular o papel dos sindicatos de trabalhadores”.
Josué Rezende, presidente do Sindicato dos Comerciários de Itapira (SP), disse estar
preocupado. “Vamos sobreviver do quê?”, questiona. Para ele, sem esses recursos, o
sindicato vai fechar.
Com 800 associados, o sindicato dos comerciários de Itapira foi fundado em 1992. A
receita mensal é de cerca de R$ 25 mil com mensalidades dos associados, enquanto
o imposto sindical beira quase R$ 100 mil. A cifra corresponde à fatia do sindicato,
que é de 60% do imposto obrigatório cobrado dos 4 mil comerciários da base, a
maioria não sindicalizada.
Os sindicatos maiores, como o dos Comerciários de São Paulo, com 52 mil
sindicalizados, vão sentir o fim do imposto, mas o impacto será menor. “Vamos ter de
nos adaptar”, diz Patah. Hoje, o imposto sindical representa 30% da receita da
entidade. Ele acredita que a estratégia para compensar a perda de receita será ampliar
a prestação de serviços para arrecadar mais.
Reforma sindical
O presidente da principal associação de juízes do trabalho (Anamatra), Germano
Siqueira, diz que a Justiça do trabalho é a favor do fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical, mas que o assunto teria de ser tratado em uma discussão ampla
de reforma sindical, e não na reforma trabalhista, que tende a enfraquecer os
sindicatos.
A advogada Vilma Toshie Kutomi, do escritório Mattos Filho, que defende as empresas,
concorda que os sindicatos ficarão enfraquecidos, por isso defende que seja feito em
etapas. “Alguns sindicatos dependem até 60% dessa receita.”
Pela divisão atual, 60% do que é recolhido com o imposto sindical vai para os
sindicatos de trabalhadores, 15% para federações, 5% para confederações, 10% para
centrais sindicais e 10% para o Ministério do Trabalho. A arrecadação das entidades
patronais fica com sindicatos (60%), federações (20%), confederação (15%) e
Ministério (5%).

Com crise, número de sindicalizados cresceu 11% em 2015
27/04/2017 – Fonte: Exame
Para coordenador do IBGE, o aumento do desemprego fez crescer a busca por
proteção sindical

Emprego: onda de demissões fez com que brasileiros procurassem sindicalização
(Ilustração de Paulo Garcia sobre foto de Raul Junior/EXAME.com)
A crise que abateu a economia brasileira e respingou no mercado de trabalho fez
aumentar o número de trabalhadores sindicalizados, segundo Cimar Azeredo,
coordenador de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Em 2015, o Brasil tinha 94,4 milhões de trabalhadores de 16 ou
mais anos de idade, sendo que 18,4 milhões, ou 19,5%, eram sindicalizados.
Os dados foram levantados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Aspectos
das Relações de Trabalho e Sindicalização 2015, divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 26, conforme recomendações da
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Embora a população ocupada tenha recuado 3,8% em relação a 2014, com 3,7 milhões
de vagas fechadas, o contingente de sindicalizados cresceu 11,4%, o equivalente a
1,9 milhão de pessoas a mais vinculadas a seus respectivos sindicatos.
“Em meio à crise, quatro milhões de pessoas perdem o emprego e outras duas milhões
se sindicalizam. Isso com certeza está ligado a um processo de proteção. Eu estou
vendo que está todo mundo sendo demitido, então vou me associar ao sindicato para
ter meus direitos garantidos. A própria crise pode ter levado os trabalhadores a
buscarem sindicalização”, explicou Azeredo.
O coordenador do IBGE ressalta que o patamar de sindicalização no Brasil ainda é
baixo comparado a outros países. Ele pondera que houve duas altas consecutivas nos
últimos dois anos. Em 2014, o total de sindicalizados cresceu 6,9% em relação a 2013,
1,074 milhão de pessoas a mais.
Na passagem de 2014 para 2015, houve aumento em todas as atividades pesquisadas,
embora a maioria (79,1%) tenha declarado que não utiliza os serviços do sindicato da
categoria.
Quanto aos não sindicalizados, cerca de 83,1 milhões de trabalhadores em todo o País,
26,4% declararam que não eram associados porque desconheciam o sindicato que
representava a sua categoria.

Fim do imposto sindical é novidade positiva, mas pode cair na hora da
votação
27/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Texto-base da reforma trabalhista prevê que o trabalhador poderá decidir se
paga ou não sua contribuição aos sindicatos

Henry Milleo/Gazeta do Povo
Esqueça o argumento dos sindicados de que estão acabando com os direitos dos
trabalhadores na reforma trabalhista. O que realmente preocupa a maioria das
entidades é o fim do imposto sindical incluído pelo relator Rogério Marinho (PSDB-RN).
E é isso que a bancada ligada às centrais vai tentar mudar na votação do projeto.
O imposto sindical é um anacronismo, está ligado a um sistema que impele a
proliferação de sindicatos de baixa representatividade. Todos os trabalhadores do país
dão um dia de trabalho aos sindicatos sem necessariamente receberem um serviço
decente em troca.
No ano passado, esse imposto recolheu R$ 3,6 bilhões, partilhados por mais de 10 mil
sindicatos. A maioria das centrais argumenta que não conseguem sobreviver sem esse
dinheiro – ainda mais necessário depois de o Supremo Tribunal Federal ter decidido
que a taxa assistencial, cobrada quando é fechado um acordo ou convenção, só deve
ser paga por quem é sindicalizado.
No texto em discussão na Câmara, o imposto sindical passa a ser optativo. O
trabalhador precisa dizer que quer o desconto no salário. Ficará nas mãos dos
sindicatos convencer seus representados de que vale a pena custear sua estrutura.
Das grandes centrais, só a CUT é favorável à medida. Ela aceita o argumento de que
é direito do trabalhador escolher pagar ou não – em grande parte por representar
dezenas de categorias de servidores públicos historicamente engajadas.
Tornar optativo o imposto sindical é um ganho para o trabalhador. Não só financeiro.
Ele terá mais chances de cobrar o sindicato e, com isso, participar de forma mais ativa
quando escolher contribuir. A contrariedade dos sindicalistas está justamente nessa
necessidade de prestação de contas e no risco de ficar sem dinheiro caso o serviço
seja ruim.
Há um problema no contexto da proposta: ela não mexe com a unicidade sindical.
Hoje, só um sindicato pode representar uma categoria em uma determinada região.
São pequenos feudos que não se expõem à competição – o que leva à existência de
mais de 10 mil sindicatos e ao funcionamento do Ministério do Trabalho como um
cartório para a abertura de dezenas de novas entidades por ano.
Esse item, no entanto, teria de ser alterado por emenda à Constituição, fora da
reforma trabalhista.

Na votação da reforma em plenário, o imposto sindical deve ser um dos pontos mais
visados. Há chances bem altas de o artigo ser derrubado por pressão das centrais – e
que, no fundo, pode envolver uma negociação maior para se amenizarem as críticas
às reformas em votação no Congresso.
A tese de acordo entre governo e sindicatos foi ventilada há algumas semanas, mas
perdeu força com o aparecimento do fim do imposto no relatório de Marinho. No
plenário, porém, esse tipo de costura é sempre possível.
Câmara rejeita destaque e fim de contribuição sindical é mantido
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O plenário da Câmara rejeitou destaque proposto pelo Solidariedade que manteria a
contribuição sindical obrigatória, mas com valor menor: o equivalente a 35% de um
dia de trabalho. A proposta foi rejeitada por 259 deputados no plenário e apoiada por
minoria de 159 parlamentares. Com a conclusão da votação dos destaques, foi
encerrada a tramitação da reforma trabalhista na Câmara e o texto passará para o
Senado.
Deputados rejeitaram pouco depois das 2h da manhã uma emenda ao texto-base da
reforma trabalhista liderada pelo deputado Paulinho da Força (SD-SP) que previa
manutenção da contribuição sindical obrigatória, mas com valor decrescente até 35%
de um dia de trabalho em seis anos. Atualmente, trabalhadores pagam
obrigatoriamente o equivalente a um dia de trabalho aos sindicatos.
Com a derrubada, foi mantido trecho da reforma trabalhista que prevê que o fim do
imposto sindical e o pagamento da contribuição só será feito quando o trabalhador der
autorização prévia.
“Acabar com o imposto sindical é acabar com a mamata”, pregou no plenário o líder
do DEM, Efraim Filho (PB). “É com a votação desse destaque é que vamos dizer que
foi feita uma reforma sindical. É para acabar com conceito de que empresários e
empregados têm de ser inimigos”, disse Daniel Coelho (PSDB-PE), que foi contra o
destaque.
Derrotado, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), presidente da Força Sindical,
condenou antes da votação a radicalização da proposta e propôs uma alternativa ao
texto do relator Rogério Marinho (PSDB-RN). “Precisamos fazer uma transição
civilizada”, disse.
Com a decisão sobre o destaque do SD, a Câmara concluiu a votação dos destaques
ao texto da reforma trabalhista. Ao todo, dez propostas foram rejeitadas, quatro foram
retiradas da pauta e uma emenda foi aprovada: a que restringe a penhora e a
responsabilidade de dirigentes de partidos políticos em caso de ação trabalhista.
(Fernando Nakagawa e Daiene Cardoso)
Câmara restringe penhora de recursos em ação trabalhista
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O plenário da Câmara aprovou, na madrugada desta quinta-feira, 27, emenda ao
texto-base da reforma trabalhista que vai restringir o uso do instrumento da penhora
de recursos financeiros para pagamento de ação trabalhista. No destaque, também há
trecho que limita a responsabilidade de dirigente de partido político em caso de ação
trabalhista.

Por volta da 1h, deputados aprovaram em votação simbólica destaque ao texto da
reforma que regulamenta a penhora de dinheiro depositado em conta corrente ou
aplicação financeira da empresa no caso de o empregador perder ação na Justiça do
Trabalho. Segundo o texto aprovado, a retenção de recursos deverá se limitar “ao
valor indicado na execução”.
Com a mudança, a emenda tenta corrigir o que a deputada Renata Abreu (PTN-SP)
classifica como “utilização imprópria da penhora online pelo excesso de execução
trabalhista”. A parlamentar argumenta que muitas vezes o bloqueio de depósitos
acontece em montante superior ao total da dívida, o que prejudica a atividade da
empresa e pode comprometer até o pagamento de salários.
Caso o bloqueio de recursos ocorra em montante superior ao valor da causa ou o
cancelamento não ocorra em 24 horas, a instituição financeira será responsabilizada
por eventual prejuízo causado à empresa pela indisponibilidade dos ativos financeiros.
O último parágrafo da emenda limita também a responsabilização de dirigentes de
partidos políticos em processos trabalhistas contra a agremiação. Segundo o texto
aprovado, só poderão ser bloqueados recursos “em nome do órgão partidário que
tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou
ao dano”.
Partidos aliados de Temer registraram traições na reforma trabalhista
27/04/2017 – Fonte: Folha S. Paulo

Praticamente todos os partidos da base de apoio a Michel Temer registraram traições
na votação da reforma trabalhista, na noite desta quarta-feira (26).
A começar do próprio PMDB de Michel Temer. Sete deputados votaram contra o projeto
do Palácio do Planalto, entre eles o ex-ministro de Dilma Rousseff Celso Pansera (RJ).
Proporcionalmente, as maiores infidelidades ocorreram nas bancadas do Solidariedade
(8 votos a 5 contra o governo) e do PSB (16 votos contra e 14 a favor), partido que
fechou questão contra as reformas de Temer.
No PPS, que tem dois ministérios no governo Temer, a Defesa e a Cultura, 6 deputados
votaram a favor da reforma e 3 contra, entre eles o líder da bancada, Arnaldo Jordy
(PA). No PP do líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PB), 9 votos foram contra a
reforma e 34, a favor.
No PR, que controla o Ministério dos Transportes, houve 7 votos contra a reforma,
entre eles Tiririca (SP).
Os partidos mais fiéis da base foram o DEM, com nenhuma traição, e o PSDB, que deu
43 votos a favor da reforma e apenas um contra, o de Geovania de Sá (SC).

Placar da Previdência: votos contra sobem para 217 e a favor continuam em
76
27/04/2017 – 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 217, enquanto o dos que são a favor
continuam em 76.
Às 21h10 desta quarta-feira, 26, havia 53 indecisos; 160 não quiseram responder e 6
não foram encontrados. O Broadcast, sistema 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.
Governo celebra vitória, mas ainda faltariam votos para a reforma da
Previdência
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Depois de um grande esforço do governo para manter uma votação expressiva, a
reforma trabalhista foi aprovada no plenário da Câmara na noite desta quarta-feira,
26, por 296 votos a favor e 177 contra.
Foram dez horas de sessão até o resultado final, recebido com alívio pelo Planalto. O
presidente Michel Temer, que acompanhou pela televisão, de seu gabinete, todo o
processo, comemorou. “Vamos em frente e agora com mais entusiasmo”, disse, assim
que foi anunciada a aprovação. Os deputados votaram destaques durante a
madrugada desta quinta-feira, 27. O texto ainda terá de passar pelo Senado.
A reforma trabalhista traz uma profunda reformulação em relação ao que é hoje a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A maior mudança é permitir que acordos
feitos diretamente entre trabalhadores e empresas passe a ter valor maior que o que
diz a legislação. Também regulamenta o trabalho em casa (home office) e o trabalho
intermitente, entre outros pontos.
A votação desta quarta foi uma prévia do embate que será travado entre governo e
oposição no projeto de reforma da Previdência, considerado o mais importante para
reequilibrar as contas públicas. E o saldo registrado ainda não é suficiente para dar
tranquilidade ao governo.
Ao contrário da trabalhista, que exigia apenas maioria simples (metade dos votantes
mais um), a previdenciária, por ser uma mudança na Constituição, requer a aprovação
de dois terços dos 513 deputados, ou seja, 308 votos, em duas votações.
Mesmo assim, o resultado foi comemorado. “Consideramos o resultado de 296 votos
muito bom, porque só faltam 12 para alcançar os 308. A disposição foi revigorada”,
afirmou o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco.
“Apoio inferior a 308 votos na reforma trabalhista não gera frustração no governo”,
disse Bruno Araújo, ministro-deputado que foi exonerado do Ministério das Cidades
para poder engrossar os votos do governo.
“A conversa sobre Previdência não será com bancadas, será com partidos”, disse.
Analistas do mercado financeiro haviam estipulado como parâmetro de avaliação da
capacidade do governo de angariar votos um placar próximo de 300 votos.
Durante todo o dia, governistas mantiveram o discurso de que a matéria passaria “com
folga”. Apesar do tom, a base aliada trabalhou em ritmo frenético para garantir placar

mais favorável. Nesse esforço final, houve ajuste do texto em vários pontos
reclamados pela bancada feminina para tentar atrair os votos das 54 deputadas. Entre
eles, a multa para empresas que discriminarem funcionários por sexo ou etnia.
Reforço
Para se certificar da vitória, o governo exonerou, além de Araújo, os ministros
Mendonça Filho (Educação) e Fernando Bezerra Coelho (Minas e Energia) para que
reassumissem o mandato na Câmara e votassem no lugar de suplentes que davam
sinais de que votariam contra.
O grupo recebeu depois o reforço de Ronaldo Nogueira (Trabalho), exonerado à noite
para ocupar o lugar de seu suplente, Assis Melo (PCdoB-RS), que, vestido de soldador,
fez um protesto no plenário.
No debate em plenário, a oposição chamou o projeto de “desgraça” e disse que a
versão em votação na Câmara era pior do que o texto original. “Dizer que retoma o
emprego com isso é uma falácia”, afirmou o líder da minoria, deputado José Guimarães
(PT-CE).
Governo tenta ganhar tempo para dobrar oposição a nova Previdência
27/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ciente de que ainda está longe dos 308 votos necessários para aprovar a reforma da
Previdência na Câmara, o governo já trabalha com a possibilidade de votá-la em
plenário somente em junho.
Apesar de o Planalto acreditar que tem votos suficientes para aprovação na comissão
especial que discute o tema, a contagem mostra apenas cerca de 150 votos
seguramente a favor no plenário.
Até o início desta semana, o presidente Michel Temer esperava aprovar na Casa as
mudanças em maio. Confirmado esse atraso, a expectativa é que a votação no Senado
fique só para setembro.
O núcleo político do governo informou ao Ministério da Fazenda que, diante das
recentes dificuldades em votações menos polêmicas, é preciso se adequar à realidade.
Na sua avaliação, o cronograma da reforma pode mudar.
"Só vamos colocar para votar quando tiver voto suficiente para ganhar. Não adianta
botar uma reforma como essa sem ter uma base unida. Mas não podemos perder o
timing", disse à Folha o deputado Beto Mansur (PRB-SP), político próximo a Temer.
O presidente da comissão especial que trata da nova Previdência, Carlos Marun
(PMDB-MS), não descarta a possibilidade de adiar a votação ainda na comissão. A
última previsão era fazer a apreciação em 2 de maio.
O governo tem enfrentado dificuldades com sua base aliada. Além da decisão da cúpula
do PSB, que tem 35 deputados, de votar contra a reforma, há outras ameaças.
"O PR [39 deputados] é o partido que nos traz mais preocupação. Vejo muitos votos
contrários [nas votações que têm ocorrido em plenário desde a semana passada]",
disse Marun, que cobra também uma posição de seu partido, o PMDB, com 64
deputados.
Assessores de Temer contavam com o fechamento de questão de partidos como PMDB,
PSDB, DEM e PP em favor da reforma previdenciária. Mas, nesta quarta (26), já
tratavam do assunto com mais cautela. Para eles, o posicionamento deve vir somente
do PMDB, partido do presidente, para dar "exemplo".

"O PMDB tem que assumir seu papel, principalmente quando se tem um partido da
base contrário", afirmou Marun, referindo-se ao PSB.
Ministro das Cidades licenciado por ordem do governo para garantir os votos de sua
legenda, o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) disse que a bancada tucana, com 47
deputados, ainda está dividida, mas em processo de "convencimento progressivo".
OFENSIVA
Carlos Marun apresentará ao Planalto, na semana que vem, estudo que indica que o
governo deve trabalhar para atrair 320 deputados mais propensos a referendar o
texto. São parlamentares com histórico de fidelidade ao governo, mas que podem
estar "assustados" com o assunto, considerado impopular.
Outros 40 deputados não apoiam declaradamente a reforma, mas poderiam, segundo
Marun, rever a posição.
Os outros cerca de 150 parlamentares são "casos perdidos", de acordo com o
deputado, e não há chance de apoiarem o texto. Entre esses estão os integrantes dos
partidos de oposição a Temer.
Diante da perspectiva de adiamento do calendário de votação, o relator da proposta,
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), pretende fazer novas conversas com as bancadas.
Para o presidente da comissão, é preciso que os aliados reconheçam as concessões
feitas no relatório e que, diante disso, apoiem o texto.
"Não pode acontecer o que está acontecendo até agora: o pleito não vir agregado ao
compromisso. Sinto que não existe número suficiente de deputados comprometidos
com a aprovação do projeto", afirmou Carlos Marun.
Número de processos trabalhistas deve crescer
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Enquanto advogados de empresas defendem a reforma trabalhista proposta pelo
governo federal, juízes trabalhistas são contra. Mas em um ponto eles concordam: o
número de processos vai crescer se o projeto for aprovado. O presidente da associação
que representa 90% dos magistrados do trabalho (Anamatra), Germano Siqueira,
chega a dizer que o número de casos analisados pela Justiça do Trabalho tende a
triplicar caso a reforma passe do jeito que está e que esse movimento não será
transitório.
O advogado Jorge Gonzaga Matsumoto, do escritório Bichara Advogados, concorda
que o número de processos vai crescer, mas diz, porém, que isso será transitório. A
transição para o novo modelo, no entanto, deverá levar pelo menos cinco anos, em
sua visão.
Num primeiro momento, as ações tendem a crescer, segundo ele, porque os
trabalhadores vão questionar as convenções coletivas acertadas entre sindicatos e
empresas que tirem deles direitos já estabelecidos. “Se um sindicato acertar com o
patrão que o adicional de insalubridade deve cair de 40% para 10%, não há
trabalhador que não vá questionar”, diz.
Pela reforma em análise Câmara dos Deputados, a convenção coletiva terá mais poder
que a própria lei trabalhista. Isso, em tese, tiraria o potencial de disputas judiciais,
mas nesse ponto os trabalhadores que se sentirem lesados poderão entrar na Justiça
questionando o princípio da boa-fé usada nas negociações. “Esse tipo de
questionamento tem que ser analisado pelo judiciário”, diz Matsumoto.

A estimativa de advogados é que o número de processos cresça entre 30% a 40%, e
não três vezes mais, como prevê a Anamatra.
O juiz Germano Siqueira, no entanto, justifica tamanho volume levando em conta um
dos artigos da nova lei que prevê que todo acordo extrajudicial entre trabalhador e
patrões precisa passar pelo crivo da Justiça. Pelas regras atuais, esse tipo de acordo
pode ser homologado pelo próprio sindicato ou pelo Ministério do Trabalho, segundo
Siqueira. “São mais que 13 milhões de desempregados, aqui estamos falando de uma
rotatividade tremenda entre aqueles que já estão empregados e que trocam de
emprego”, diz Siqueira.
A advogada Vilma Toshie Kutomi, do escritório Mattos Filho, discorda de que o fato de
os acordos terem de passar por um juiz vá abarrotar a Justiça. Ela entende que, pelo
contrário, num segundo momento o ato de as duas partes concordarem e terem aval
de um juiz tende a diminuir o número de litígios. Mas ela concorda que a redução de
conflitos só se dará com o tempo. “O brasileiro está acostumado com o litígio.”
Elitização
A Anamatra apresentou 33 emendas ao projeto da reforma trabalhista, mas nenhuma
foi aceita. A expectativa é de que o Senado esteja mais aberto a negociações, diz
Siqueira.
Uma das preocupações dos juízes é com o artigo que estabelece que as custas do
processo devem correr por conta do trabalhador caso ele falte a uma audiência,
mesmo que tenha direito à Justiça gratuita.
O custo para retomar o processo ficaria entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Siqueira diz que a
experiência mostra que a maioria daqueles que faltam a audiências o fazem por não
ter dinheiro para ir até o fórum ou mesmo por perder a condução. “Essa proposta
elitiza o acesso à Justiça”, diz Siqueira.
Produção industrial é a maior para o mês de março desde 2011
27/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
A produção industrial cresceu de forma intensa e disseminada em março em relação
a fevereiro, conforme avaliação da CNI (Confederação Nacional da Indústria). O índice
de evolução da produção, que registrou 54,8 pontos, é o maior para o mês desde
2011. Apesar da alta, o setor continuou reduzindo as vagas de trabalho -o indicador
de evolução do emprego chegou a crescer, mas ficou abaixo dos 50 pontos (47,5
pontos).
As informações são da Agência Brasil. As informações fazem parte da pesquisa
Sondagem Industrial, divulgada nesta quarta (26) pela entidade. Os índices variam de
0 a 100, sendo que os que ficam acima dos 50 pontos indicam aumento na produção
e no emprego e os que ficam abaixo desse valor sinalizam queda na produção e no
emprego.
A última edição do levantamento foi realizada entre os dias 3 e 17 abril deste ano e
ouviu 2.339 empresas. De acordo com os dados, a indústria operou, em média, com
65% da capacidade instalada, uma alta de 2 pontos percentuais na comparação com
fevereiro. Esse foi o primeiro crescimento da UCI (utilização da capacidade instalada)
após três meses consecutivos em 63%.
Apesar do aumento no indicador, a ociosidade na indústria continua elevada, já que a
UCI está 6 pontos percentuais abaixo da média histórica para março”, destacou a CNI.
Já a utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual cresceu 3,5 pontos
frente a fevereiro e atingiu 41,2 pontos -maior alta no indicador desde abril de 2010.

“Embora ainda mostre considerável ociosidade do parque produtivo em relação ao
usual para março, pois o índice permanece bem inferior a 50 pontos, o indicador revela
que a diferença entre a UCI usual e a efetiva é a menor desde dezembro de 2014”,
assinalou a pesquisa. Ainda de acordo com a Sondagem Industrial, os estoques
permaneceram praticamente estáveis, com índice de evolução de estoques em 49,1
pontos em março, próximo da linha dos 50 pontos. Além disso, eles se mantiveram
próximo ao planejado pelas empresas, cujo indicador foi de 50,3 pontos no mês
passado.
SITUAÇÃO FINANCEIRA Segundo a CNI, as empresas continuam insatisfeitas com a
situação financeira e com o lucro operacional no primeiro trimestre, cujos índices
ficaram abaixo da linha dos 50 pontos. O indicador de satisfação financeira aumentou
0,5 ponto em comparação ao quarto trimestre de 2016, para 42,8 pontos. Já o índice
de satisfação com o lucro operacional teve alta de 0,3 ponto e alcançou 38,2 pontos
no primeiro trimestre.
“O ranking de problemas enfrentados pela indústria nos primeiros três meses do ano
se manteve inalterado frente ao do último trimestre de 2016. A elevada carga
tributária foi apontada como o principal problema, com 48,1% das assinalações, um
crescimento de 2,2 pontos percentuais sobre o trimestre anterior. A falta de demanda,
apontada por 40,4% das empresas, foi o segundo maior desafio para as empresas, e
a taxa de juros elevada se manteve na terceira posição, assinalada por 24,2% dos
entrevistados.”
OTIMISMO Também de acordo com a pesquisa, todos os índices de expectativas
cresceram em abril na comparação com março. O indicador de demanda teve o
segundo aumento consecutivo e atingiu 56,2 pontos neste mês. O índice de
expectativa de compras de matérias-primas registrou 53,7 pontos em abril, o maior
valor desde maio de 2014.
O indicador de quantidade exportada atingiu 54 pontos e foi o maior desde agosto de
2013, sinalizando perspectivas de crescimento nas vendas para o mercado externo.
Já o índice de expectativas para número de empregados, embora tenha registrado
crescimento pelo segundo mês seguido, continua abaixo da linha dos 50 pontos atingiu 49,1 pontos em abril.
“No entanto, é o maior desde maio de 2014, sinalizando que os empresários ainda
devem reduzir as vagas de trabalho na indústria, mas em ritmo menor”, informou a
CNI.
INVESTIMENTOS A confederação reforçou que a intenção de investimentos no setor
continua melhorando, embora o indicador se mantenha abaixo da linha dos 50 pontos.
Com aumento apenas de 0,4 ponto frente a março, o índice foi de 47 pontos em abril.
Na comparação com abril do ano passado, o indicador está 8 pontos maior.
'É melhor reduzir 10% da jornada que demitir 10%', diz CEO da Votorantim
27/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Para o CEO da Votorantim S/A, João Miranda, as reformas trabalhista e previdenciária
propostas pelo governo Temer são "essenciais" para se ter um "ambiente de negócios
mais favorável" no Brasil. "A flexibilidade nas leis do trabalho é importante para dar
mais segurança para a retomada de empregos", afirma Miranda, que está à frente da
corporação de cimento, metais e energia desde 2014.
O empresário também diz que o trabalho temporário é "ótimo", mas que hoje seu uso
é muito restrito, e que "negociações bilaterais com os sindicatos permitem que as
empresas se adaptem às circunstâncias econômicas". "É melhor reduzir a jornada de
trabalho em 10% do que demitir 10% dos funcionários em uma situação de crise",

exemplifica Miranda. A Votorantim tem 40 mil funcionários, 30 mil deles no Brasil. A
proposta, que tramita na Câmara, prevê um aumento da jornada parcial de 25 para
30 horas semanais, uma modalidade de contratação mais barata para o empregador
que a jornada integral.
Outra vantagem da reforma, para o CEO, é o potencial de reduzir a quantidade de
ações trabalhistas. "Não estou dizendo que não existam demandas que são justas.
Nós, mesmos, temos um nível de demandas baixo. Mas isso não conflui para a
indústria ser produtiva."
Ele também defende a reforma previdenciária, "importante para que o endividamento
público federal se estabilize". CRISE A Votorantim S/A amargou um prejuízo de R$ 1,3
bilhão em 2016, devido principalmente à queda de investimentos no setor de
construção civil, que diminuiu a demanda por aço e cimento, segundo João Miranda.
"Sentimos mais a crise econômica do que a Lava Jato, porque só 7% do nosso cimento
vai para grandes obras de infra-estrutura. Do resto, 65% é destinado ao varejo",
afirma.
"Quando entrei [em 2014], já tínhamos uma percepção de que algo muito ruim estava
por vir, e tomamos decisões com base nisso. Hoje, estamos com uma capacidade
ociosa grande, como toda a indústria, mas saímos mais eficientes da crise, porque não
deixamos de investir", diz o empresário. Em janeiro de 2016, a Votorantim demitiu
mais de 800 empregados e desligou funcionários terceirizados ligados à companhia,
devido à queda do preço de níquel no mercado internacional. A empresa espera voltar
a ter lucro em 2018.
Uma das apostas é em energia sustentável e aplicações industriais de inteligência
artificial e nanotecnologia, objetos de uma feira de tecnologia, a Tech Fair, promovida
pela empresa em São Paulo nesta quarta-feira (26). "A gente vê indicadores de que
alguns setores estão se estabilizando e podem voltar a crescer esse ano, mas não será
o caso da indústria, no nosso melhor entender.
O setor de base da economia demora mais que o consumo para se reerguer", afirma
Miranda. Uma das apostas da empresa é o zinco, que correspondeu a 24% das receitas
da Votorantim em 2016. "Prevemos um balanço favorável ao produtor em longo e
médio prazo para o zinco", diz o CEO.
MAN aumenta jornada de trabalho e reduz parada de produção em fábrica no
RJ
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após receber uma encomenda grande da transportadora Braspress e aumentar em
40% as exportações no primeiro trimestre, a MAN, montadora dos caminhões e ônibus
da marca Volkswagen, diminuiu as paradas de produção em sua fábrica no sul do Rio
de Janeiro, que vem desde 2015 operando em jornada de trabalho reduzida por conta
da crise que atingiu a indústria de veículos comerciais.
A empresa reduziu de quatro para duas as folgas dadas todos os meses aos operários
das linhas de produção em Resende dentro do Programa de Sustentação do Emprego
(PSE), no qual empregadores reduzem jornadas de trabalho e salários, em troca da
manutenção dos empregos durante a crise. O novo esquema de trabalho começou a
valer neste mês.
Ao anunciar a decisão, o presidente da montadora na América Latina, Roberto Cortes,
frisou que, embora o mercado tenha mostrado resultado frustrante no primeiro
trimestre – com queda de 26% na comparação com igual período de 2016 -, a média
diária das vendas de caminhões no País já subiu de 134 para mais de 180 unidades
desde o início do ano, num sinal de que, “aos poucos”, os negócios estão voltando.

Nos três primeiros meses do ano, a montadora ganhou um pedido de 100 caminhões
extra-pesados da transportadora Braspress – todos já entregues – e conseguiu um
salto, de 1,25 mil para 1,75 mil, nas exportações de caminhões e ônibus, como
resultado do crescimento de 80% das entregas à Argentina, o avanço de “dois dígitos”
nas vendas ao México e a entrada em mercados novos.
“Se o número de vendas ainda não veio, já estamos fazendo mais negócios”, disse
nesta quarta-feira, 26, Cortes em entrevista coletiva à imprensa. Para o executivo, o
pior momento da crise já passou e a encomenda feita pela Braspress indica que os
clientes estão voltando às compras para renovar suas frotas – ainda que as
transportadoras continuem com muitos caminhões parados em seus pátios.
Os estoques da montadora, segundo seu presidente, estão “ajustados”, até com
alguns modelos em falta, permitindo melhor ocupação da fábrica de Resende – apesar
de a ociosidade no local seguir alta, próxima de 70%.
Nas contas da direção da multinacional de origem alemã, mesmo com um câmbio
menos competitivo, as exportações de caminhões e ônibus produzidos no Brasil
voltarão a passar das 50 mil unidades neste ano – incluindo as demais marcas -, o
que significa o melhor resultado desde a crise financeira internacional de 2008.
A partir do segundo semestre, a MAN começa a exportar veículos desmontados para
montagem final – sistema conhecido como CKD – na Nigéria, usando a linha de
montagem de um parceiro local. A ideia, segundo Cortes, é replicar esse modelo, com
a instalação de linhas CKD em novos países. No momento, estão em estudo
oportunidades no Oriente Médio e outros mercados africanos, como o Quênia.
O presidente da MAN disse aos jornalistas que, após entrar em novos mercados, o
foco da companhia agora é crescer onde já está presente para, no terceiro estágio do
processo de internacionalização, montar operações em países maiores.
O projeto de produzir caminhões na Argentina segue, contudo, suspenso, porque há
capacidade de sobra para atender o mercado vizinho pelo parque industrial de
Resende. “Dada a distância e a capacidade ociosa, não podemos duplicar muito a
capacidade na região.”
Reformas
Cortes aproveitou a entrevista para manifestar apoio à aprovação das reformas
trabalhista e da Previdência, que, junto com o regime fiscal que estabelece um teto
aos gastos públicos, são, segundo o executivo, importantes para tornar viável a
redução dos juros e um melhor ambiente de negócios.
“O que vai permitir a retomada do setor é a recuperação da economia, o que só vai
acontecer com a aprovação das medidas estruturais”, afirmou Cortes, que disse apoiar
“integralmente” a agenda de reformas.
O executivo ainda acredita num crescimento modesto, entre 2% e 3%, do mercado
de caminhões e numa volta “rápida” das 173 mil unidades vendidas em 2011, recorde
do setor. Citando “primeiros sinais” de recuperação, reforçou o plano da montadora
de investir R$ 1,5 bilhão no Brasil.
Ao tratar da política automotiva que está sendo negociada com o governo, chamada
de Rota 2030, Cortes destacou ainda que, pela primeira vez, o setor poderá ter um
programa de longo prazo: 13 anos. Garantiu, no entanto, que a indústria
automobilística não vai pedir subsídios desta vez.

“Ninguém quer subsídios. O que queremos é que não haja necessidade de se pedir
subsídios”, disse o presidente da MAN. “Não vamos brigar por nada que seja artificial”,
acrescentou.
MAN: alta nas exportações e retomada na fábrica
27/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Ainda que nenhuma mudança consistente tenha acontecido nos últimos meses para o
setor de veículos comerciais, a MAN Latin America começa a colher bons resultados
dos esforços para exportar. No primeiro trimestre do ano os negócios internacionais
da companhia tiveram incremento de 40%, com 1,7 mil caminhões e ônibus entregues
a outros mercados. A internacionalização da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus
recebe parte do investimento de R$ 1,5 bilhão anunciado para a operação local entre
2017 e 2021.
“São os primeiros resultados da fase inicial do nosso projeto. O começo está em
fortalecer os embarques a países onde já temos presença, depois vamos estruturar
operações em CKD em alguns destes mercados, como a Nigéria, onde devemos
inaugurar nos próximos meses uma linha de montagem. Num terceiro momento, o
plano é se estabelecer em regiões onde ainda não estamos, como o Oriente Médio”,
resume.
A maior parte das exportações feitas no primeiro trimestre foram para Argentina cerca 840 veículos mas a empresa também intensificou as entregas para o México e
vê com bons olhos a evolução da demanda do Chile e da África do Sul. A ideia é, pouco
a pouco, fortalecer a presença em cada um dos 20 mercados para onde já exporta.
“Uma coisa positiva da baixa do mercado interno é que conseguimos construir novos
canais e manter condição perene de vendas para estas regiões. Há capacidade
produtiva sobrando aqui”, diz. A fábrica da MAN Latin America em Resende (RJ)
destina atualmente 25% de sua produção ao mercado externo.
RETOMADA DA PRODUÇÃO
Cortes admite que, mesmo com os negócios internacionais, a planta brasileira segue
com cerca de 70% da capacidade produtiva ociosa, na média do segmento de veículos
comerciais. Mas a nova demanda começa a fazer este quadro mudar. A empresa
anunciou aumento da jornada de trabalho na unidade.
Desde o começo de 2016 os funcionários não trabalhavam quatro dias por mês pelo
Programa de Sustentação do Emprego, ou PSE (antigo PPE). Em abril a montadora
reduziu para apenas dois o número de dias mensais de afastamento, aumentando para
20 a média de dias de trabalho.
A última vez que isso aconteceu foi em 2015, quando a empresa fez o primeiro acordo
de redução da jornada de trabalho diretamente com o sindicato dos metalúrgicos da
região, acertando dois dias mensais de afastamento.
MERCADO, ENFIM, DÁ SINAIS POSITIVOS
A decisão de trazer para mais perto da normalidade a jornada de trabalho em Resende

também foi motivada por uma esperada melhora das vendas no mercado interno. “Eu
acho que nem tenho muito o que falar do resultado do primeiro trimestre, que foi
muito ruim. O importante é notar a melhora da média diária de vendas desde o início
do ano”, enfatiza Roberto Cortes, CEO da companhia. Ele aponta que a demanda por
caminhões avançou de 134 emplacamentos/dia em janeiro de 2017 para 181
veículos/dia em abril, até o dia 25, com alta mês a mês.
O executivo reconhece que esta sensível melhora ainda acontece sobre base fraca e
que, com tanto feriados, o volume mensal segue baixo. Mas, para a empresa,
começam a surgir sinais mais consistentes. No último dia 24 Cortes foi pessoalmente
entregar um lote de 100 caminhões Constellation para a Braspress, cliente que só
comprava veículos Mercedes-Benz. Para o dirigente da montadora o grande volume
de veículos encomendado pela transportadora não é um ponto fora da curva, mas um
marco da mudança de cenário.
“Os pedidos de frete começam a aumentar, mas além disso os transportadores
precisam renovar porque é mais barato investir em um caminhão novo do que arcar
com os custos de manutenção de um modelo com mais tempo de estrada”, diz.
Segundo Cortes, nos tempos de mercado aquecido os grandes frotistas mantinham a
idade média de seus caminhões próxima de dois anos e meio. “Agora já passou da
hora de renovar porque as grandes compras foram feitas em 2011.
Para o executivo, o cenário para o País também começa a melhorar. “As medidas
estruturais em que o governo está trabalhando dão um panorama positivo, a
macroeconomia começa a reagir e as exportações também”, resume. Com isso,
mesmo com a queda drástica e inesperada de 27% nas vendas de caminhões no
primeiro trimestre do ano, ele acredita que será possível encerrar 2017 com
crescimento, ainda que pequeno.
Como mais um impulso para a retomada que Cortes vislumbra, a MAN lança a ação
Vem Que Tem Negócio, um feirão online com pacote de vantagens por período
limitado, apenas para as compras feitas entre maio e junho. A montadora vai subsidiar
os juros para financiamento pelo Banco Volkswagen a 0,99% ao mês, patamar mais
baixo do que os de 1,17% a.m. do Finame/BNDES. Além disso, todo veículo comprado
dentro do programa chegará ao cliente com wifi na cabine grátis por um ano.
“São condições muito competitivas”, resume Ricardo Alouche, vice-presidente de
marketing, vendas e pós-venda da MAN Latin America. Os clientes vão buscar o
caminhão em uma plataforma on-line, que vai consultar a disponibilidade do modelo
nas concessionárias mais próximas. Para dar conta da demanda esperada, Alouche
conta que a companhia formou mais estoques e está preparada para atender ao dobro
da média atual de vendas.
Aprovações de financiamentos do BNDES para máquinas e equipamentos
sobem 32% no 1º trimestre
27/04/2017 – Fonte: CIMM
Estatísticas operacionais apontam sinais de recuperação da demanda por
crédito para bens de capital e infraestrutura.
As estatísticas operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) no primeiro trimestre de 2017 reforçam a expectativa de melhora da
atividade econômica, com recuperação gradual da demanda por recursos do BNDES
ao longo do ano.

Um sinal importante aparece nos números da linha BNDES Finame, que financia a
aquisição de máquinas e equipamentos. As aprovações dessa linha (etapa anterior ao
desembolso) subiram 32% nos três primeiros meses do ano, na comparação com o
primeiro trimestre do ano anterior. Foram R$ 4,6 bilhões aprovados entre janeiro e
março deste ano contra R$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre de 2016.
As consultas para financiamentos na área de Infraestrutura também cresceram 25%
no primeiro trimestre de 2017, com projetos somando R$ 9,3 bilhões. No setor de
Comércio e Serviços, as consultas subiram 14% na mesma comparação com igual
trimestre do ano anterior, somando R$ 5,3 bilhões. Outro destaque positivo no
trimestre foi a alta de 46% dos desembolsos para inovação, que somaram R$ 590
milhões.
Os números globais de desembolsos, no entanto, por espelharem consultas em anos
passados, demoram um pouco mais a reagir. Ainda refletindo o quadro econômico de
baixa demanda por financiamentos dos últimos dois anos, o total de desembolsos nos
três primeiros meses deste ano somou R$ 15,1 bilhões, com recuo de 17% em relação
ao mesmo período do ano anterior.
Em março o BNDES desembolsou R$ 5,1 bilhões, com queda de 18% em relação ao
mesmo mês do ano passado, quando foram desembolsados R$ 6,2 bilhões. Os
desembolsos da Finame somaram R$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 11%
abaixo do liberado no mesmo período do ano passado.
Cabe ressaltar, entretanto, que a queda dos desembolsos está desacelerando. Na
primeira metade de 2016, os desembolsos caíram 42% ante o mesmo período do ano
anterior. O segundo semestre mostrou retração mais amena, de 28%, também em
relação ao mesmo período de 2015. A queda de 17% no primeiro trimestre de 2017
confirma essa tendência.
Capital de giro e MPMEs
Ainda em consequência do contexto econômico, a linha BNDES Progeren, que financia
capital de giro para empresas com dificuldade de acesso a crédito de curto prazo,
seguiu como principal destaque nos desembolsos do primeiro trimestre. A linha
desembolsou R$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre do ano, um crescimento de 345% na
comparação com o mesmo período de 2016.
Em apenas três meses o BNDES Progeren desembolsou mais do que a metade do
volume de crédito liberado nessa linha em todo o ano passado, que foi de R$ 2,7
bilhões.
No acumulado em 12 meses, foram R$ 4 bilhões, alta de 138% em relação a igual
período imediatamente anterior. Cerca de 80% desses recursos foram para micro,
pequenas e médias empresas (MPMEs), ajudando a aumentar a participação do
segmento no volume total de desembolsos do Banco, e cumprindo o objetivo de evitar
que mais empresas entrem em recuperação judicial ou falência, com a consequente
perda de ativos produtivos e empregos.
Entre janeiro e março deste ano, o BNDES desembolsou R$ 6,2 bilhões em mais de 80
mil operações com MPMEs, 41% de tudo o que o Banco emprestou no período. É a
maior fatia alcançada por esse segmento nos desembolsos do Banco em um trimestre
nos últimos três anos. No primeiro trimestre de 2015 e no de 2016, essa participação
havia ficado em, respectivamente, 30% e 39%. Nos últimos 12 meses, entre abril de
2016 e março de 2017, o segmento respondeu por 31%.
O crescimento da participação das MPMEs nos desembolsos do BNDES reflete uma
série de iniciativas lançadas nos últimos meses para ampliar e simplificar o acesso
desse segmento ao crédito do Banco. Entre elas, criação de novos canais de

distribuição do Cartão BNDES, aumento de prazos, a maior agilidade nos processos e
a ampliação de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões do limite de faturamento para o
enquadramento de empresas nas condições de financiamento do BNDES para esse
segmento.
O primeiro trimestre deste ano registrou alta de 27% nas liberações para médias
empresas, mas houve estabilidade entre as pequenas empresas e queda de 33% do
desembolso para microempresas. É o que explica o recuo de 11% dos desembolsos
para MPMEs no período, apesar do avanço da participação do segmento no desembolso
total do Banco. A retração dos desembolsos para grandes empresas foi quase duas
vezes maior: 20%, sempre na comparação com igual período do ano anterior.
Agropecuária em alta
Entre os setores econômicos, a Agropecuária segue em destaque com R$ 3,3 bilhões
liberados entre janeiro e março deste ano, alta de 6% em relação a igual período do
ano passado. Motivado pela safra recorde, o setor ficou com pouco mais de 22% de
tudo o que o BNDES emprestou para investimentos nos três primeiros meses deste
ano, refletindo diversos programas agrícolas do Governo Federal.
A maior parcela dos desembolsos do BNDES foi para a Infraestrutura, que respondeu
por 33,5% do total com pouco mais de R$ 5 bilhões no trimestre. Apesar dessa cifra
significar queda de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2016, três segmentos de
Infraestrutura destacaram-se positivamente.
Transporte ferroviário e energia elétrica tiveram, respectivamente, alta de 106% e
9%. Já o setor de telecomunicações somou desembolsos de R$ 693 milhões nos três
primeiros meses do ano, alta de 929% ante igual período do ano passado, com uma
concentração de investimentos em modernização de redes.
O setor de Comércio e Serviços ficou com quase 24% dos recursos liberados pelo
BNDES no primeiro trimestre, somando R$ 3,6 bilhões (-2%). A maior queda na
comparação com o mesmo trimestre do ano passado foi a da Indústria (-43%), cuja
capacidade ociosa não tem estimulado investimentos. Foram R$ 3,1 bilhões liberados,
pouco mais de 20% do desembolso total do BNDES.
No recorte regional, a liberação de crédito para investimentos no Nordeste e no
Centro-Oeste subiu, respectivamente, 14% e 29%, no primeiro trimestre, enquanto
houve retração nas outras regiões na comparação com o mesmo período de 2016. A
maior foi na região Sul, com redução de 35% dos desembolsos.
Indústria de máquinas fecha primeiro trimestre com menor resultado desde
1999
27/04/2017 – Fonte: Agência Brasil
As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos atingiram R$ 6,42
bilhões em março, 3,4% a menos do que o registrado no mesmo mês de 2016. No
acumulado dos três primeiros meses, as vendas somaram R$ 15,58 bilhões, 7,4%
inferior ao obtido no mesmo período no ano passado. O resultado do trimestre foi o
pior da série histórica iniciada em 1999. Os dados, divulgados hoje (26), são da
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
Já as exportações de março (US$ 945 milhões) marcaram o segundo melhor resultado
da série histórica e representaram um crescimento de 14,5%, quando comparado com
o mesmo mês do ano passado. No trimestre, as exportações chegaram a US$ 1,99
bilhão, 4,2% superior aos três primeiros meses de 2016.

As importações em março atingiram US$ 1,26 bilhão e, no trimestre, US$ 3,29 bilhões.
O resultado mensal é 0,5% inferior ao registrado no mesmo mês de 2016 e o trimestral
é 10,2% menor que o de igual período do ano passado.
De acordo com a Abimaq, a indústria de máquinas e equipamentos encerrou o mês de
março com 292,7 mil pessoas empregadas, 16,3 mil postos de trabalho a menos que
no mesmo mês de 2016. Desde 2013, quando teve início a queda de faturamento da
indústria de máquinas, já foram eliminados mais de 87,6 mil postos de trabalho no
setor.
Simpósio internacional da VDI-Brasil debate avanços das soluções Smart e
seus impactos na indústria brasileira
27/04/2017 – Fonte: CIMM
O evento acontece durante a Expomafe (10/05). As tecnologias Smart
avançam o conceito de Indústria 4.0. No Brasil, espera-se que, até 2020, o
número de companhias que investe mais de 8% da sua receita em soluções
Smart cresça até 11%.
Durante o 10 de maio acontecerá a 7ª edição do Simpósio Internacional de Excelência
em Produção em São Paulo, organizado pela VDI-Brasil (Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha) que tem como tema: “Soluções Smart para a Indústria”.
Composto por palestrantes e executivos de grandes empresas nacionais e
internacionais, o evento tem como propósito discutir a aplicação de soluções Smart
em grandes indústrias, além de difundir inovações tecnológicas entre PMEs, que têm
maior dificuldade em adotar novas práticas em suas linhas produtivas.
Uma pesquisa feita pela CNI em 2016, sugere que, ao menos em parte, a baixa adesão
às soluções Smart por PMEs se deve à falta de conhecimento sobre o assunto. Uma
lista com dez opções de tecnologias digitais foi apresentada a executivos de empresas
de pequeno e médio porte, e 57% dos entrevistados não conseguiram identificar qual
teria o maior potencial para impulsionar a competitividade da indústria. Apenas 25%
das empresas utilizam pelo menos uma das dez tecnologias citadas pela pesquisa.
Entre as grandes, o percentual cresce para 63%.
Para o fundador da Peerdustry, plataforma de economia compartilhada para máquinas
industriais, Bruno Gellert, essa baixa adesão das PMEs acontece por acharem que as
tecnologias ainda não são parte da realidade delas.
“Fazemos um trabalho grande para mostrar que as soluções Smart estão mais
próximas do que essas empresas imaginam. Queremos levar nossa solução para as
PMEs, que hoje já representam 95% das indústrias no Brasil, e isso exige que essas
empresas comecem a se abrir mais para novas propostas e inovações. As empresas
de porte grande já estão conectadas no movimento mundial de inovação, já conhecem
tudo”, explica Gellert.
Estas serão algumas das pautas debatidas durante o painel "Oportunidades para
pequenas e médias empresas - no âmbito da manufatura inteligente” em que
participarão, além do fundador da Peerdustry, Bruno Gellert, o diretor Industrial da
Sabó, Ricardo Teixeira Avila e o presidente do IQA e gerente sênior de gerenciamento
de fornecedores da Mercedes-Benz. Hans-Jürgen Klose, sócio da Conmoto Consulting
Group, conduzirá o painel.
Já o painel "Soluções Smart para Competitividade" contará com apresentação de cases
de grandes empresas como Robert Bosch, Siemens e Atlas Copco Brasil. O debate será
moderado por Mauricio Muramoto, vice-presidente da VDI-Brasil.

Tendências Smart e os desafios de inovar
As soluções Smart estão avançando cada vez mais no Brasil e no mundo. Até 2020, a
previsão é que empresas líderes do setor industrial mundial invistam pelo menos 5%
da receita anual na digitalização de funções essenciais de suas empresas. Isso
representaria um total de US$ 907 bilhões.
Para falar desse avanço e das novas tendências, o simpósio também conta com três
palestras de keynotes renomados. A primeira será apresentada pelo Prof. Dr.-Ing
Eckart Uhlmann, diretor do conceituado Instituto Fraunhofer IPK de Berlim, que trará
um panorama das últimas tendências tecnológicas mundo afora. O segundo keynote,
Rainer Brehm, vice-presidente Sênior da Divisão Process Industries and Drives da
Siemens, destacará como um “Masterplan para digitalização” pode tornar essas
tecnologias de ponta operacionais para empresas no Brasil.
Por fim, o keynote de encerramento, Flávio Pimentel, diretor de Internet das Coisas
da CI&T, abordará, através da sua palestra “Novos desafios para empresas digitais”,
a dimensão estratégica da digitalização industrial que pode vir a questionar muitos
modelos de negócio tradicionais.
O encontro é resultado de uma parceria entre a VDI-Brasil, a ABIMAQ (Associação
Brasileira da Indústria de Maquinas e Equipamentos) e a SAE Brasil (Sociedade de
Engenheiros da Mobilidade) e concentra executivos de alto nível além de atrair um
público formado por engenheiros, empresários, presidentes e diretores de grandes
empresas, representantes de entidades de classe, políticos, acadêmicos, imprensa e
demais interessados na Engenharia, abrangendo cerca de 150 pessoas.
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Indústria brasileira do aço deve fechar 2017 em ritmo lento
27/04/2017 – Fonte: CIMM
O consumo aparente de aço no 1º trimestre deste ano apresentou um crescimento de
5% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando que as vendas
internas tiveram nesse mesmo período uma queda de 0,5%, o crescimento verificado
no consumo aparente foi suprido pelo aumento das importações, que foi de 73,1%.
De janeiro a março desse ano, a produção apresentou um crescimento de 10,9%,
canalizado basicamente para as exportações, que tiveram um crescimento de 17,4%.
O significativo crescimento das exportações deve-se à entrada em operação de uma
nova usina - a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) -, voltada para o mercado
externo e ao enorme esforço despendido pelas demais usinas brasileiras, que por
operarem, atualmente, com 40% de ociosidade, aumentaram suas exportações para
evitar novos fechamentos de equipamentos e demissões de colaboradores, dado que
o mercado interno continua deprimdo.
Deve ser considerado ainda que a base de comparação dessas exportações, no 1º
trimestre de 2016, é extremamente baixa, o que ajuda a impulsionar as variações
percentuais.
Apesar dos resultados do 1º trimestre, para 2017, o Instituto Aço Brasil prevê que a
produção brasileira de aço bruto encerre o ano com um crescimento de 3,8% em
relação a 2016, totalizando 32,5 milhões de toneladas. Já para as vendas internas de

produtos siderúrgicos, está previsto alta de 1,3%, chegando a 16,7 milhões de
toneladas, patamar similar ao de 2006. O consumo aparente de aço no País deve ser
de 18,7 milhões de toneladas, o que representa acréscimo de 2,9% em comparação
com o ano passado. Caso esse resultado seja confirmado, serão mantidos os padrões
de uma década atrás.
As previsões do Aço Brasil para esse ano ratificam o que vem sendo alertado pela
Coalizão composta pelos segmentos automotivo,produtos químicos, máquinas e
equipamentos, têxteis/confecção, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
autopeças, siderurgia, papel e celulose, de que não ocorrerá retomada do mercado
interno em 2017. Estes segmentos, que representam 48,5% da produção e 68,5% das
exportações da indústria de transformação do País, operam em média com 50% de
ociosidade e demitiram, nos últimos 2 anos, cerca de 500 mil colaboradores.
O incremento das exportações de produtos industrializados no curto prazo é a única
saída para evitar o agravamento da situação da indústria de transformação e o
aumento do desemprego. As exportações podem contribuir de forma decisiva para a
retomada rápida e sustentada do crescimento econômico do País. Para tanto, é
imprescindível que o governo restitua os tributos não recuperáveis já pagos no
consumo de elos anteriores da cadeia produtiva, através do mecanismo do Reintegra,
elevando a alíquota atual em 3 pontos percentuais(dos atuais 2% para 5%).
A correção dessa assimetria permitirá o aumento imediato das exportações, sem
pressões inflacionárias, mantendo o nível de arrecadação tributária e criando mais de
400 mil novos postos de trabalho e injetando mais de US$ 15 bi na economia. Além
disso, no curto prazo, o Governo deveria incentivar a exigência de conteúdo local. Esta
é uma estratégia adotada por diversos países, como os Estados Unidos e Índia, para
manter o desenvolvimento da indústria nacional frente à guerra de mercado no cenário
internacional.
Trator autônomo chega ao Brasil
27/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Enquanto o país decide sobre legislação trabalhista e acordos de trabalho entre patrões
e empregados, a tecnologia pode estar diminuindo a amplidão dessas discussões.
Está no Brasil um trator autônomo que poderá mudar as relações de trabalho, de
produtividade e de como a agricultura será administrada no futuro.
Após circular pelos Estados Unidos e Europa, o trator autônomo da Case sai, nesta
quinta-feira (27), de Sorocaba (SP) para Ribeirão Preto (SP), onde estará durante a
feira Agrishow, que vai de 1º a 5 de maio.
Ainda considerado "um conceito de trator autônomo" pela Case, a máquina já tem um
patamar mais avançado de tecnologia.
"É um primeiro passo para o caminho da automação total", diz Christian Gonzalez,
diretor de marketing da empresa para a América Latina.
Sem cabine e, é claro, sem um operador, o trator vai desempenhar as suas funções
com comando à distância. Sensores, câmeras, GPS e rádio vão permitir que o trator
leia o ambiente e tome as decisões de como atuar.

Ele vai trabalhar dentro de uma cerca virtual, que compreende as áreas de atuação
determinadas pelo proprietário da fazenda.
Sai do barração na sede da fazenda, vai até a lavoura e inicia a operação, seguindo
orientações predeterminadas via software.
Se durante o caminho ou a operação agrícola encontrar algum objeto móvel, o trator
para e espera até que o caminho esteja livre.
Se for um objeto fixo não programado, para e manda um alerta para o gestor, que
poderá estar distante do local e, via câmeras, vai avaliar a situação. Por meio de celular
ou computador, dá novas orientações à máquina.
Apesar de todos esses avanços, a máquina não tem uma autonomia total a ponto de
tomar decisões sozinha.
A passagem desse trator pelo Brasil —na sequência vai para a Argentina— tem seus
motivos. Na avaliação de Gonzalez, o país reúne duas das principais áreas de atuação
da máquina: Primeiro, as fazendas são grandes e estão em busca de tecnologias.
Segundo, há uma escassez de mão de obra qualificada no país.
Segundo ele, o país reúne grandes fazendas de grãos, de cana-de-açúcar e de café. E
todas elas estão em busca de ganho de produtividade e de eficiência.
O diretor da Case diz que "o trator autônomo tem a capacidade de elevar a
produtividade para patamares superiores aos atuais", diminuindo o efeito da ação dos
trabalhadores que entendem menos de tecnologia.
EM OBSERVAÇÃO
A Case ainda considera o trator autônomo apenas como "um conceito" porque quer
ver a reação do agricultor, a aceitação por esse tipo de tecnologia e até receber
eventuais sugestões para mudanças.
Apesar de o trator autônomo ser uma realidade, a sua utilização ainda não é. Os
principais entraves hoje são legislação e segurança. Essas discussões ainda devem se
estender por vários países, inclusive o Brasil.
Gonzalez acredita, no entanto, que a aprovação dessas máquinas será mais rápida do
que a dos veículos autônomos que serão usados nas cidades.
A empresa quer avaliar também qual o nível de tecnologia que a máquina deve ter e
até quanto o produtor está disposto a pagar.
"Temos que ter um projeto de autonomia real", diz Gonzalez.
O diretor da Case acredita que as máquinas autônomas vão custar valores similares
às de mercado que contenham equipamentos para agricultura de precisão. O trator
autônomo da Case tem como protótipo o Magnum 380, que custa próximo de R$ 900
mil atualmente.
O Brasil faz parte dos testes de desenvolvimento dessa máquina que, segundo
Gonzalez, poderá estar no mercado em cinco anos.
As máquinas estão sendo desenvolvidas não apenas para grandes áreas mas também
para pequenas. Nos próximos meses dois tratores estarão sendo testados na
Califórnia. Um deles, de menor parte, vai ser utilizado nas vinícolas do Estado.

A escolha da Califórnia tem dois motivos. Primeiro, é o Estado com a legislação mais
avançada na utilização de novas tecnologias. Além disso, os tratores estarão no Estado
que é o berço da tecnologia, da qual a máquina depende.
MAIS AUTONOMIA
A Agres, empresa brasileira voltada para agricultura de precisão, também lançará na
Agrishow duas tecnologias que, combinadas, possibilitam que máquinas agrícolas,
como tratores, pulverizadores e colheitadeiras, se tornem autônomas.
Os equipamentos são instalados em máquinas normais e que já estão no mercado.
As novas tecnologias são a IsoPoint, da Agres, e a IsoFarm, desenvolvida com base
em soluções de inteligência cognitiva da IBM.
MTE-Thomson lança sensores de pressão e temperatura na Automec
27/04/2017 – Fonte: Automotive Business
A MTE-Thomson aproveita a Automec edição 2017 para lançar no mercado o sensor
de temperatura dos gases de escapamento (EGTS, na sigla em inglês) e o sensor de
pressão de gases do escapamento (EGPS), totalmente desenvolvidos pela empresa,
que apesar do nome, é 100% nacional. Os produtos são dedicados a veículos
comerciais com motores a diesel, como picapes, caminhões e ônibus e são os únicos
deste tipo disponíveis para o mercado de reposição.
“Nossa expertise nasceu há 60 anos, produzindo termostatos para o primeiro
Volkswagen Passat no Brasil e continuamos a desenvolver produtos pioneiros para o
mercado brasileiro”, ressalta o diretor de marketing, Alfredo Bastos.
Com 95% do faturamento obtido com o mercado de reposição, a empresa comemora
o bom momento do setor:
“Costumo dizer que nós da reposição vive da desgraça do mercado de novos. Há dois
anos nosso setor vem crescendo mais de um dígito e estamos acompanhando essa
tendência. Acredito que ainda há uma boa previsão para os próximos quatro ou cinco
anos, posteriormente, essa frota nova de hoje que precisará de itens de manutenção
será menor; mas para 2017 também deveremos crescer mais de um dígito”, diz.
Bastos conta que fornecer para as fabricantes de veículos no País já foi parte do
negócio: “Começamos fornecendo para montadoras; já foram 20% das vendas, mas
saímos por opção. Os sistemistas foram tomando o lugar de empresas menores”,
revela.
Contudo, o aftermarket tem sustentado com força as unidades de São Bernardo do
Campo, a mais antiga e hoje mais focada em logística e administração; Jaguariúna e
São Carlos, todas em São Paulo.
Com a expansão para fora do País, a partir de seu fornecimento para a Volkswagen da
Alemanha, a empresa conquistou mercados importantes e hoje mantém escritórios
com estoques na cidade alemã Bremem e na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos.
“Estamos trabalhando com nossas fábricas em plena carga, com 200 funcionários.
Além da América Latina, que representa 30% das exportações, México, Alemanha e
Leste Europeu compõem os principais destinos de nossas peças.”

Grandes fornecedores redobram foco na reposição
27/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Corredor da Automec 2017: novas apostas no aftermarket
A queda constante e acelerada da produção de veículos no País nos últimos três anos
está provocando uma transformação nos negócios dos grandes fornecedores de
autopeças, que foram obrigados a virar suas atenções para o mercado de reposição,
como forma de compensar, ainda que parcialmente, a forte contração das compras
das montadoras. Boa parte dos sistemistas multinacionais instalados no Brasil estão
elevando substancialmente a fatia do aftermarket nas vendas totais.
Essa parcela das operações, que mal passavam de um dígito porcentual do
faturamento, em alguns casos já supera a casa dos 20% – e segue crescendo, com
expansão do portfólio de peças para reparação e foco maior nos clientes do setor. A
Automec, principal feira do setor que acontece de 25 a 29 deste mês no São Paulo
Expo com todos os espaços tomados por mais de 1,5 mil expositores, comprova a
ebulição do setor.
Neste momento de crise aguda é um privilégio estar no lado da reparação, porque é
um setor blindado. Não vejo riscos. O mercado cresceu, já tivemos um primeiro
trimestre melhor do que o do ano passado e deve continuar assim em 2017 inteiro”,
afirma Fernando Ribeiro, diretor responsável pelas operções da Valeo Service, a
divisão de aftermarket da sistemista francesa, que com as vendas de peças de
reposição garantiu 13% de seu faturamento global de € 16,5 bilhões em 2016.
No Brasil esse porcentual é menor, Ribeiro calcula que gira entre 8% e 9%, mas com
tendência de crescimento, pois alguns componentes fornecidos demoram mais para
amadurecer no pós-vendas. É o caso, por exemplo, da linha mais recente de motores
de arranque e alternadores, que só são trocados após os 100 mil km rodados.
No ano passado a Valeo lançou mais de um produto por dia no aftermarket brasileiro,
cerca de 380 itens, em um portfólio de nove linhas de produtos para veículos
comerciais pesados e 14 para carros. “Nosso objetivo é ampliar a oferta em todas as
categorias”, diz Ribeiro.
Na Schaeffler, dona das marcas INA, Luk, FAG e Ruville (esta última exclusiva para
vender no aftermarket componentes não fabricados pelo grupo), as vendas para
reposição vêm crescendo de 10% a 20% nos últimos dois anos, segundo Rubens
Campos, diretor responsável pela área na empresa.
Os carros-chefe do portfólio do grupo continuam sendo os sistemas de embreagem e
rolamentos, mas o objetivo é desenvolver peças para 80% da frota brasileira em
circulação, estimada em 42 milhões de veículos. “A forte queda das vendas as
montadoras vem sendo compensada no nosso caso pelo aftermarket e exportações”,
destaca Campos. Algo como 75% das partes oferecidas pela Schaeffler são fabricadas
no Brasil.
Uma das exceções é o kit de reparo lançado na Automec para transmissões
automáticas de dupla embreagem, que começaram a chegar ao mercado brasileiro

nos últimos anos a bordo de carros da Ford, Volkswagen e Audi. Campos calcula que
já existam perto de 200 mil deles rodando aqui e cerca de 10% já são reparados fora
das concessionárias, na rede independente de oficinas, que poderá oferecer o kit da
Schaeffler aos clientes por preços menores.
Na ZF, entre todas as divisões da companhia, o aftermarket já representa o maior
faturamento na América do Sul – no globalmente, a venda de partes sobressalentes
do grupo somou € 2,8 bilhões em 2016. Após a compra da TRW, anunciada em 2014,
o negócio cresceu ainda mais e a área foi a primeira a ser integrada entre as duas
companhias.
No ano passado, foi concluída a integração no Brasil das operações de aftermarket das
duas empresas, com a transferência de todos os funcionários da área, que antes
ficavam separados em três escritórios, para a nova sede em Itu (SP), onde foi
inaugurado um dos maiores centros de distribuição de peças do grupo no mundo. “Já
não se vê mais diferenças nos times que vieram da TRW ou ZF. Foi uma fusão sem
traumas, de linhas de produtos complementares. Agora o cliente trata de tudo com
uma só pessoa”, diz João Lopes, diretor da ZF Aftermarket na América do Sul, que
atua com sete linhas de produtos que incluem elementos de suspensão, direção, freios
e eixos, entre outros itens.
DESEMPENHO DESIGUAL
Lopes conta que em
estagnadas em relação
pesada e leve. “Houve
o grande volume de
manutenção.

2016 as vendas da ZF no mercado de reposição ficaram
a 2015, com desempenho desigual entre as linhas de produtos
crescimento no segmento de veículos de passageiros, porque
carros vendidos nos últimos anos passou a precisar de

O mesmo não aconteceu com os caminhões, que com a crise econômica ficaram mais
parados e assim precisaram de menos manutenção”, explica Lopes. Na soma das duas
forças contrárias, o diretor afirma que a soma foi quase zero. Para este ano, com a
expectativa de recuperação do mercado de veículos comerciais, a ZF espera por
expansão de 5% no aftermarket.
Para a Bosch, o faturamento global da divisão de aftermarket alcançou € 6 bilhões em
2016. As vendas do segmento de reposição e serviços a América Latina vêm crescendo
ao ritmo de 5% a 7% por ano desde 2013.
“Nesses últimos anos fizemos várias mudanças para tornar a área mais eficiente e
rentável. Assumimos as operações logísticas e lançamos muitos produtos. Isso nos fez
crescer ano após ano”, conta Delfim Calixto, presidente da divisão que oferece cerca
de 40 mil itens na região – contra 200 mil na Alemanha. No Brasil, a expansão foi de
3,5% na comparação entre 2015 e 2016, “o que pode ser considerado nada se tirar
só a inflação do período”, diz. Para este ano a expectativa é de crescimento de 6%.
“O ano começou muito bem e esse resultado pode ser até melhor. O movimento da
Automec sinaliza isso, com um clima muito melhor do que o da última feira (em
2015)”, avalia Calixto.
A aposta da Bosch no segmento, destaca o executivo, é oferecer soluções completas
ao reparador, incluindo treinamento, serviços e equipamentos de diagnóstico. A
empresa tem no Brasil 1,3 mil oficinas credenciadas Bosch Car Service. “São pontos
que em muitos casos podem substituir com o mesmo padrão ou até superior os
serviços das concessionárias”, diz Calixto.
Existem ainda outros 2,5 mil pontos que não usam a marca Bosch, mas compram
peças originais e passam por treinamentos oferecidos pelo fornecedor. Também fazem

parte da rede 500 centros originais de reparação diesel e mais 500 que atuam com
motores diesel mais antigos, sem eletrônica.
A Delphi é outra das grandes fornecedoras de componentes para as montadoras que
está acelerando sua atuação no aftermarket, que na América do Sul já representa 18%
do faturamento.
“Crescemos mais de dois dígitos porcentuais no ano passado, abaixo de 20%, e este
ano a expectativa é novamente atingir dois dígitos, mas um pouco menos, mais
próximo dos 10%”, diz Amaury Oliveira, presidente da divisão. “O momento não é fácil
e assim o mercado de reposição ganha mais importância. Investimos mais no
aftermarket para dar sustentação ao negócio, porque o OEM (fornecimento às
montadoras) está em grande retração”, avalia.
Com 32 linhas de produtos no aftermarket, a Delphi segue ampliando a gama de peças
oferecidas, com 800 itens lançados em 2016 e outros 150 só nesta Automec. Uma das
principais novidades é o lançamento da linha de velas de ignição, segmento no qual a
empresa nunca atuou antes. O componente é comprado de um fornecedor original
com padrões definidos pela Delphi. “A expectativa é conseguir participação de 5% já
este ano no mercado brasileiro que gira 45 milhões de velas por ano”, afirma Oliveira.
Rota 2030 vai contemplar caminhões
27/04/2017 – Fonte: Automotive Business
A Rota 2030 política industrial que vau suceder o Inovar-Auto a partir de 2018, deve
contemplar também o segmento de veículos comerciais. Roberto Cortes, CEO da MAN
Latin America, aponta que a legislação deve traçar metas tecnológicas com um
cronograma de implementação. Desta maneira, os caminhões e ônibus também
precisarão alcançar patamares de eficiência e segurança.
As montadoras de veículos comerciais estão inscritas no programa atual, mas a
realidade é que, neste caso, o Inovar-Auto tem efeito limitado à exigência de processos
fabris e alguns poucos aspectos, sem medidas capazes de impulsionar melhoria nos
produtos, diferentemente do que acontece no segmento de veículos leves, que precisa
cumprir metas. “Apoiamos integralmente a política industrial”, diz Cortes. Segundo
ele, depois de debatidos os objetivos entre o setor e o governo, agora, com os grupos
de trabalho, começa a fase de desenvolver a legislação completa.
“Nunca desenvolvemos no Brasil uma política de longo prazo para o setor. É muito
positivo ver este movimento”, comentou o executivo, sobre a abrangência da
iniciativa, que deve ser de 15 anos. Cortes aponta que o objetivo do programa é
eliminar ineficiências para que as empresas possam competir no cenário global. “Não
vamos mais brigar por nada que seja artificial”, diz, eliminando a possibilidade de pedir
incentivos, como aconteceu no passado. “Naquele momento fazia sentido.
Precisávamos de medidas anticíclicas. Agora precisamos da melhoria da economia”,
justifica.
Ele conta que a Rota 2030 deve incluir um programa de inspeção veicular que, na
prática, pode impulsionar uma renovação da frota. Outro ponto relevante são as
condições de financiamento para caminhões e ônibus pelo Finame. A linha vai passar
por mudança em 2018 com o fim da TJLP para ser indexada TLP, algo que pode
aumentar os custos do investimento. “A negociação é que o governo introduza a nova
taxa conforme a taxa Selic cai, assim evitamos um impacto forte no preço do
financiamento”, conta.

Tecfil fabrica 6 milhões de filtros só em março
27/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Fabricante de Guarulhos (SP) levou 80 filtros recém-lançados à Automec
A brasileira Tecfil atingiu seu recorde de produção em março deste ano, com 6 milhões
de filtros, superando a marca anterior de 5,8 unidades obtida no fim de 2016. Como
outros fabricantes de autopeças, a empresa tira proveito da demanda aquecida no
mercado de reposição.
“Em 2016 produzimos 70 milhões de unidades, registrando alta de 7% sobre 2015.
Para este ano cresceremos mais 7%”, afirmou o supervisor de novos produtos, Marcelo
Félix, durante entrevista coletiva na 13ª Automec, feira de autopeças que ocorre até
29 de abril no São Paulo Expo. Esse acréscimo de 7% resultará em 74,9 milhões de
peças.
Do total fabricado, 53% vão para o pós-venda com as marcas Tecfil e Vox, esta
segunda com preços mais em conta. “Nosso maior volume de produção é o de filtros
para óleo por causa da frequência de troca do lubrificante”, afirma Félix. A venda para
montadoras responde por 10%.
“Fornecemos para Ford, Nissan e Mitsubishi na linha leve. Máquinas agrícolas
fabricadas por AGCO e CNH também recebem nossos filtros”, diz Félix, que cita ainda
produtos das linhas Alliance (Mercedes-Benz) e AC Delco (GM).
A fatia da exportação é de 7%: “Enviamos nossos produtos para toda a América do
Sul, mais Costa Rica e El Salvador. Na Europa nossos principais destinos são Rússia e
Portugal. Também estamos na Arábia Saudita e em países de língua portuguesa do
continente africano”, garante Félix. A modalidade “private lable”, aquela em que os
filtros recebem nomes de outras empresas, detém relevantes 30%.
Para a Automec a Tecfil leva 80 novos tipos de filtro, entre eles os da linha Toyota
Hilux (para os motores a diesel e flex). Nos lançamentos há também filtros de ar, óleo
e combustível para motos, mas somente para reposição.
A Tecfil tem duas fábricas e um centro de distribuição de peças em Guarulhos (SP).
Com investimentos feitos em 2016 a capacidade produtiva chegou a 6,5 milhões de
filtros por mês em dois turnos e sem produção nos fins de semana.
“Investimos em uma nova linha de filtros de cabine, ampliamos nossa produção de
peças de plástico injetado e aumentamos nosso centro de distribuição de 15 milhões
para 16 milhões de itens. Essas mudanças nos permitiram garantir em 24 horas
aquelas entregas com raio de 400 quilômetros”, conclui o supervisor de novos
produtos.

Sabó aproveita bom momento das exportações
27/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Ao completar 75 anos, a Sabó comemora o bom momento das exportações: há dois
anos, as vendas para os mercados externos passaram a responder por 40% do
faturamento da empresa, mesmo índice de participação do aftermarket. As duas
atividades ganharam mais importância do que o fornecimento para montadoras
(OEM), que hoje representa 20% das vendas, reflexo da queda generalizada do
mercado
de
veículos
novos.
“O equilíbrio sempre foi 33% para cada uma das atividades, mas esse desequilíbrio,
com a queda do mercado original, é bom para a alta das exportações com o dólar,
neste patamar atual”, afirma o diretor geral da Sabó para as Américas, Lourenço
Oricchio, que apresentou as novidades da empresa na Automec 2017, feira de
autopeças que acontece até o dia 29, no pavilhão de exposições do São Paulo Expo.
Especializada em retentores, juntas e sistemas integrados de vedação, a Sabó, que
possui uma fábrica em Mogi Mirim (SP) e uma na Argentina, hoje trabalha com 50%
de ociosidade. A unidade brasileira é capaz de produzir 330 mil peças por dia e hoje
opera com 180/dia em dois turnos. “No Brasil é difícil fazer gestão. O mercado mudou
em 2013, quando foi de 3,8 milhões [vendas de veículos] para 2 milhões e até 2020
não vamos recuperar este volume. Neste caso, o que salva o Brasil são as
exportações”, declara.
Segundo o executivo, no ano passado o faturamento fechou em algo em torno de R$
400 milhões no Brasil, cifra que sobe para R$ 500 milhões considerando as
exportações e os negócios fora do País. Para este ano, Oricchio aposta em leve
crescimento: “Com a China duplicando os pedidos, devemos alcançar os R$ 550
milhões, sendo R$ 430 milhões faturados no Brasil”, projeta.
O mercado chinês e o norte-americano são responsáveis por 95% das vendas externas
da empresa, cujo negócio de OEM tem o maior peso. Para o aftermarket, a empresa
aposta e crescimento de 5%, mas ainda com os mesmos 40% de participação da
receita. A expertise em alguns produtos faz da Sabó fornecedora exclusiva de algumas
montadoras, caso das juntas para transmissão de seis velocidades da GM, que compra
da Sabó nos Estados Unidos, Canadá, México, Coréia do Sul e China.
Para sustentar seu fôlego, a empresa pretende investir R$ 20 milhões nos próximos
três anos no Brasil, principalmente em tecnologia de processo produtivo e em
produtos. Entre as inovações, está desenvolvendo uma placa para células de
combustível, mas por enquanto, para motores estacionários. “Em 2030, o mundo terá
20% de veículos elétricos e que já são uma realidade hoje”, lembra.
No caso de processos, em 2016 a Sabó renovou uma parte da linha de produção em
Mogi Mirim, agora totalmente automatizada, com elevado grau de conectividade,
seguindo a tendência da Indústria 4.0 ou Manufatura 4.0, o que inclui processamento
de dados em tempo real e interação máquina-máquina.
“Em um dos processos, haviam nove funcionários e hoje há apenas um, que monitora
os robôs, que carregam e descarregam a linha com precisão e tempo estipulado. Com
o monitoramento via computador, consigo saber o quanto está sendo produzido em
tempo real e o quanto vai ser produzido no dia de hoje.”

Inflação de produtos na saída das fábricas é de 0,09% em março
27/04/2017 – Fonte: Exame
O índice acumula deflação de 0,05% no ano e inflação de 2,85% em 12 meses

Fábricas: em março, 17 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta de
preços (foto/Bloomberg)
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a inflação de produtos na saída das
fábricas, foi de 0,09% em março. O IPP havia registrado deflações (queda de preços)
de 0,45% em fevereiro e de 1,20% em março do ano passado. O índice acumula
deflação de 0,05% no ano e inflação de 2,85% em 12 meses.
Os dados foram divulgados hoje (27), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Em março, 17 das 24 atividades industriais pesquisadas
tiveram alta de preços, com destaque para as indústrias extrativas (3,44%) e outros
produtos químicos (1,69%).
Sete setores tiveram queda nos preços de seus produtos, como refino de petróleo e
produtos de álcool (-3,25%) e alimentos (-0,77%).
Entre as categorias de uso da indústria, os bens de capital (máquinas e equipamentos
para o setor produtivo) tiveram alta de 3,44% nos preços, enquanto os bens de
consumo duráveis acusaram inflação de 0,37%. Os bens de consumo semi e nãoduráveis tiveram deflação de 0,69%, enquanto os bens intermediários (insumos para
o setor produtivo) tiveram queda de preços de 0,03%.
Confiança do comércio medida pela FGV sobe 3,5 pontos em abril ante março
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 3,5 pontos na passagem de março
para abril, saindo de 85,6 pontos para 89,1 pontos no período, informou na manhã
desta quinta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
O indicador alcançou o maior nível desde outubro de 2014. Na métrica de médias
móveis trimestrais, o índice avançou 3,4 pontos, a terceira alta consecutiva.
“O resultado de abril consolida um novo patamar para o Icom, moderadamente baixo,
mas já distante dos níveis de exceção do período francamente recessivo dos últimos
anos”, avaliou Aloisio Campelo, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Houve melhora na confiança em oito dos 13 segmentos pesquisados em abril. O
avanço do Índice foi determinado pela alta no Índice de Situação Atual (ISA-COM),
que subiu 6,8 pontos no mês, atingindo 82,9 pontos. O indicador de Expectativas (IECOM) registrou pequeno aumento de 0,2 ponto, alcançando 95,8 pontos.
“Chama atenção a virtuosa redução da distância entre os indicadores que medem o
grau de satisfação com a situação atual, com alta expressiva em abril, e os que captam
expectativas em relação aos próximos meses. Apesar das boas novas, a incerteza em

relação às perspectivas de retomada sustentada do crescimento pode ser ilustrada
pela queda da confiança do consumidor no mês”, completou Campelo.
No ano, o ISA-COM já avançou 15,3 pontos, enquanto o IE-COM cresceu 5,8 pontos.
Em abril, a maior contribuição para a alta do ISA-COM foi do quesito que mede a
satisfação com o volume de demanda atual, que subiu 8,7 pontos em relação ao mês
anterior, para 81,0 pontos. A tímida melhora do IE-COM foi determinada pelo avanço
de 0,4 ponto do indicador que mede o otimismo com as vendas nos três meses
seguintes, que chegou a 96,3 pontos.
O Indicador de Expectativas com o Total de Pessoal Ocupado no comércio também
evoluiu positivamente em abril. Considerando as médias móveis trimestrais, a
proporção de empresas prevendo aumentar o total de pessoal ocupado nos três meses
seguintes ficou em 12,9%, enquanto a fatia das que preveem reduzir ficou em 15,5%.
Em dezembro, estes porcentuais eram de 9,5% e 16,9%, respectivamente. O
resultado pontual de abril é ainda mais expressivo: 15,2% das empresas preveem
aumentar o pessoal ocupado e 12,0% estimam reduzi-lo.
“A diminuição da distância entre as parcelas de empresas que pretendem aumentar
ou diminuir o quadro pessoal mostra que o setor pode estar próximo de voltar a
contratar”, completou a FGV.
A coleta de dados para a edição de abril da sondagem foi realizada entre os dias 3 e
25 do mês e obteve informações de 1.061 empresas.
FGV: Minério de ferro, soja e milho contribuíram para deflação do IPA em
abril
27/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A queda mais intensa no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) em abril ante março
(-0,17% para -1,77%) foi influenciada pela maior deflação no grupo Matérias-Primas
Brutas, que teve retração de 5,22% ante declínio de 0,05% em março. Dentro desse
grupo, a FGV destacou o movimento dos itens minério de ferro (5,95% para -5,24%),
soja em grão (-4,99% para -9,38%) e milho em grão (-5,06% para -14,52%). O IPA
é um dos indicadores que compõem o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)
O indicador referente a Bens Intermediários também intensificou a deflação neste mês
na comparação com o mês passado, de -0,39% para -0,77%, por influência do
subgrupo materiais e componentes para a manufatura, cuja taxa de variação passou
de 0,15% para -0,79%.
Em contrapartida, o grupo Bens Finais voltou a registrar alta em abril, de 0,36%, após
queda de 0,08% em março. A FGV citou como contribuição para esse avanço o
movimento de elevação do subgrupo combustíveis para o consumo (-4,43% para
0,15%).
Principais influências
De acordo com a FGV, entre as maiores influências individuais de baixa no IPA de abril
estão soja em grão (-4,99% para -9,38%), minério de ferro (5,95% para -5,24%),
milho em grão (-5,06% para -14,52%), mandioca (-3,16% para -13,85%), farelo de
soja (-3,13% para -11,59%).
Já na lista de maiores influências de alta estão leite in natura (mesmo com a
desaceleração de 5,23% para 3,68%), batata-inglesa (-1,50% para 38,28%), ovos
(apesar de alívio de 9,06% para 5,36%), tomate (10,23% para 36,01%) e gás
liquefeito de petróleo (GLP) (-0,12 para 6,37%).

Acordos poderão atenuar impacto das crises econômicas
27/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O país passa por grave crise econômica, cujos efeitos têm sido duramente sentidos
por todos os trabalhadores do setor privado. O desemprego atingiu tanto
trabalhadores com alta qualificação quanto os que têm baixa qualificação; com muita
e com pouca experiência profissional; os que são chefes de família e os que são
dependentes.
No Congresso tramita uma proposta de reforma das nossas leis trabalhistas. O
argumento, bastante legítimo, é o de que elas são arcaicas, tendo algumas dessas leis
sido elaboradas há 80 anos. O mundo mudou, a tecnologia empregada na produção
de bens e na geração de serviços é outra e não há por que não adaptarmos nossa
legislação a essas mudanças.
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) sabidamente regula as relações de trabalho
de forma minuciosa, e aspectos que poderiam ser negociados entre patrões e
empregados –e que beneficiariam ambos– acabam não sendo incorporados aos
contratos por causa disso.
Com a reforma, mesmo quando a CLT determina uma conduta única, patrões e
empregados, em negociação coletiva, poderão acordar sobre o que lhes é mais
vantajoso no que se refere a temas diversos como parcelamento das férias,
flexibilização da jornada, participação nos lucros e resultados, e outros mais.
A proposta incorpora também o fim da contribuição sindical obrigatória. Sindicatos
terão que se financiar apenas com as contribuições voluntárias de seus associados.
Essas alterações vão no sentido de se flexibilizar contratos de trabalho e permitir que
o efeito das crises não seja sempre agravar o desemprego. Atualmente, a forma usual
que a firma possui para se ajustar a um cenário de redução na demanda por seus
produtos é a demissão. Sem mudanças na legislação, esta e outras crises terão seus
impactos amplificados no mercado de trabalho. Portanto, a reforma parece caminhar
na direção correta.
Um dos principais argumentos contrários à flexibilização das regras é o de que, com o
estímulo para que patrões e empregados a negociar livremente seus contratos sem o
amparo da CLT ou a tutela da Justiça do Trabalho, trabalhadores em firmas menores
e regiões mais remotas entrarão enfraquecidos nessas negociações, sobretudo num
momento de elevado desemprego e de eventual fim da obrigatoriedade da contribuição
sindical.
O menor poder de barganha dos trabalhadores tem, contudo, menos a ver com a
extinção da contribuição sindical obrigatória do que com a falta de representatividade
dos sindicatos, os quais não enfrentam competição.
A regra vigente de unicidade sindical impede que sindicatos disputem associados entre
si, oferecendo como contrapartida melhores taxas de adesão e resultados favoráveis
aos trabalhadores nas negociações coletivas.
Se acoplada ao fim da unicidade sindical, a reforma trabalhista pode não só ajudar a
reduzir o efeito da crise sobre o desemprego, mas permitir que o negociado seja de
fato algo vantajoso ao trabalhador.

Juros do rotativo do cartão de crédito sobem para 490,3% ao ano
27/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito voltou a subir em março, depois da
queda de fevereiro. No mês passado, a taxa chegou a 490,3% ao ano, com alta de
2,5 pontos percentuais, informou ontem, 26, em Brasília, o Banco Central (BC).
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral
da fatura do cartão. Já a taxa do crédito parcelado caiu 5 pontos percentuais e ficou
em 158,5% ao ano.
Março foi o último mês em que os consumidores puderam usar o rotativo sem tempo
definido. A partir deste mês, quem não conseguir pagar integralmente a fatura do
cartão só poderá ficar no crédito rotativo por 30 dias.
A nova regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em janeiro, obrigou as
instituições financeiras a transferir para o crédito parcelado, que cobra taxas menores,
os clientes que não conseguirem quitar o rotativo do cartão de crédito.
Cheque especial
Outra taxa de juros alta na pesquisa mensal do BC é a do cheque especial, que ficou
em 328% ao ano, com aumento de 1 ponto percentual.
Enquanto os juros do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial subiram, a
taxa média de juros para as famílias caiu 0,8 ponto percentual, indo para 72,7% ao
ano, em março.
A inadimplência do crédito, considerados atrasos acima de 90 dias, para pessoas
físicas, ficou estável em 5,9%. Esses dados são do crédito livre em que os bancos têm
autonomia para aplicar o dinheiro captado no mercado e definir os juros.
O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos (incluído crédito
direcionado com regras definidas pelo governo, destinado aos setores habitacional,
rural e de infraestrutura) ficou, em março, em R$ 3,076 trilhões, com alta de 0,2% no
mês. Em 12 meses, houve retração de 2,7%.

