28 DE ABRIL DE 2017
Sexta-feira


BRASIL FECHA 1º TRI COM MAIS DE 14 MILHÕES DE DESEMPREGADOS, MOSTRA
PNAD CONTÍNUA
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CURITIBA ESTÁ SEM ÔNIBUS NESTA SEXTA-FEIRA, DIA DE GREVE GERAL!
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BRASIL E TUNÍSIA DISCUTEM AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS E DO COMÉRCIO
BILATERAL
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INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS CAI 0,3% NO PRIMEIRO TRIMESTRE, DIZ BOA
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FIESP: INA AVANÇA 1,9% NO 1º TRI E ENCERRA PERÍODO DE 7 TRIMESTRES
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EXCLUSIVO-MINISTRO
DE ETANOL PELO



RECOMENDA ADOÇÃO DE IMPOSTO NA IMPORTAÇÃO

BRASIL

VOLKSWAGEN ANUNCIA RECALL PARA CORRIGIR PICAPES DO ‘DIESELGATE’ NO
BRASIL



CARRÕES QUE RODAM SEM EMITIR POLUENTES CHEGAM AO BRASIL



GENERAL MOTORS TEM SALTO NO LUCRO TRIMESTRAL



LUCRO DA FORD SUPERA ESTIMATIVAS E MANTÉM PERSPECTIVA PARA 2017



CASE IH DEMONSTRA SEU TRATOR AUTÔNOMO



ETIQUETAGEM VEICULAR VAI ATINGIR 100% DOS MODELOS ESTE ANO



ZF DESENVOLVE EIXO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS



WEGA BUSCA ESPAÇO NO AFTERMARKET DE FILTROS



PARANÁ É O ÚNICO ESTADO COM TODOS OS MUNICÍPIOS COBERTOS COM REDES
DE FIBRA ÓPTICA



BRASIL SUPERA A ALEMANHA EM RANKING DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS



DESCONTO

NA

CONTA

DE

LUZ

ESTIMULA

POPULARIZAÇÃO

DE

USINAS

DOMÉSTICAS



BRASIL CONSTRÓI PONTE PARA A EFICIÊNCIA COM NOVAS USINAS SOLARES
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Fonte: BACEN

Brasil fecha 1º tri com mais de 14 milhões de desempregados, mostra Pnad
Contínua
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
A taxa de desemprego no Brasil continuou em trajetória de alta e fechou o primeiro
trimestre em 13,7 por cento, novo recorde histórico e com contingente de mais de 14
milhões de pessoas sem emprego em meio à dificuldade de a economia dar sinais
consistentes de recuperação após dois anos seguidos de recessão.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, nos três
meses até fevereiro, a taxa de desemprego estava em 13,2 por cento e, no primeiro
trimestre de 2016, em 10,6 por cento. O resultado de março ficou em linha com
pesquisa da Reuters junto a economistas.
"Fechamos o trimestre com notícias nada favoráveis para o mercado de trabalho. As
pessoas estão tendo que se jogar no mercado em busca da sobrevivência", destacou
o coordenador da pesquisa, Cimar Azeredo.
Ele se referia ao número recorde de 103,123 milhões de pessoas na força de trabalho,
ou aqueles que estão disponíveis para trabalhar, aumento de 1,4 por cento sobre o
ano anterior.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou ainda que a
quantidade de trabalhadores sem emprego no período atingiu 14,176 milhões, 27,8
por cento a mais do que no primeiro trimestre de 2016, ou 3,1 milhões a mais de
pessoas sem um posto.

A população ocupada foi a 88,947 milhões de pessoas em março, o nível mais baixo
desde o primeiro trimestre de 2012, início do levantamento, após recuo de 1,9 por
cento sobre o mesmo período de 2016.
O número de trabalhadores com carteira assinada caiu a 33,406 milhões de pessoas
no primeiro trimestre, o menor contingente da série.
O setor que apresentou o maior número de dispensas no período sobre 2016, segundo
a Pnad Contínua, foi o de agricultura e pecuária, com 758 mil trabalhadores a menos.
O IBGE informou ainda que a renda média do trabalhador subiu 2,5 por cento no
primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano anterior, alcançando 2.110 reais.
Total de trabalhadores em situação precária pode ter crescido com crise
28/04/2017 – Fonte: Contábeis.com
A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tem base na
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015. Ela mostrou que, desses
débitos com patrões, 948 dos trabalhadores tinham dívidas relacionadas à
alimentação, 774 mil com transporte, 373 mil com instrumentos de trabalho, 266 mil
com aluguel e 156 mil com outros tipos de déficit.
Esse número representa 2,9% dos empregados no setor privado ou doméstico, de
pessoas com 16 ou mais – que soma, no total, 51,7 milhões de trabalhadores. Cerca
de 500 mil desses foram contratados indiretamente, ou seja, por meio de
intermediários.
De acordo com Cimar Azeredo, coordenador de Rendimento e Emprego do IBGE, o
fato de a crise econômica estar mais agravada em 2017 pode significar que essas
relações trabalhistas, análogas à escravidão, podem estar ainda mais degradantes e
terem aumentado.
“Quando se tem um cenário político e econômico saudável, pode-se gerar
investimentos e empregos de maior qualidade. Estamos vivendo o inverso disso, e
esses indicadores, hoje, têm reais chances de serem ainda mais complicados. A
realidade da economia é consideravelmente pior. Isso favorece a desproteção aos
trabalhadores, o trabalho escravo, o trabalho infantil. No quadro de 2015 a situação
ainda não era tão ruim como está”, pondera.
Reforma trabalhista
As mudanças nas leis de trabalho devem influir diretamente nessas relações
empregatícias – o que divide opiniões. Conforme analisam especialistas, a
flexibilização das normas de trabalho pode diminuir a informalidade existente no
mercado. “Um contingente grande de pessoas está fora da Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT). Essa flexibilização fará com que as pessoas negociem esses direitos e
irá coibir empresas que antes contratavam de qualquer forma, a terem maior critério”,
avalia Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador da área de Economia Aplicada
do FGV/IBRE.
No entanto, segundo o professor de economia da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) José Nicolau Pompeo, a diminuição na rigidez pode desamparar os
trabalhadores.
“Com a reforma, quem não tem poder de negociação irá se prejudicar mais, e quem
está junto de sindicatos mais fortes terá maior poder de barganha. Mas as pessoas
tendem a ter que trabalhar mais”, explica.
A própria situação dos sindicatos em torno do tema da contribuição gera conflitos.
Caso aprovada, a contribuição às entidades será facultativa. “Com a obrigatoriedade

de se contribuir com o sindicato, vemos pessoas desinteressadas e deslocadas de seus
representantes, e os próprios sindicatos não mostram interesse em defender sua
classe. A mudança pode aproximar ambos” opina Barbosa Filho. Já Pompeo, da PUC,
vê a medida como um conflito de interesses. “Eles sairão mais fracos com isso. A
classe política tem a ideia de fragilizar os sindicatos e, assim, o empregador ter mais
domínio sobre o empregado”.
Segundo a Pnad, entre 2014 e 2015, o número de pessoas empregadas registrou
queda de 3,8%, mas o contingente de sindicalizados cresceu 11,4%. Até o fechamento
desta edição, a reforma trabalhista ainda não havia sido votada pela Câmara dos
Deputados.
Centrais convocam greve com críticas às reformas da Previdência e
trabalhista
28/04/2017 – Fonte: DCI
Várias categorias profissionais realizaram assembleias e anunciaram adesão
ao movimento

Manifestantes bloqueiam a Estrada dos Amarais, no entroncamento com a Rodovia
Dom Pedro I, na região de Campinas (SP), na manhã desta sexta- feira, 28, dia de
Greve
Geral
Foto: Luciano Claudino/Estadão Conteúdo
Nove centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram uma
greve geral nacional para esta sexta-feira (28) contra as reformas da Previdência e
trabalhista e a Lei da Terceirização. Várias categorias profissionais realizaram
assembleias e anunciaram adesão ao movimento. O Palácio do Planalto informou que
irá acompanhar a greve e as manifestações previstas. O entendimento é de que as
mobilizações irão transcorrer dentro da normalidade e ficarão restritas às grandes
cidades.
Segundo o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, um
dos motivos da greve de hoje é contra novas regras previstas na reforma
previdenciária, como a definição de uma idade mínima para o trabalhador poder se
aposentar. "Estamos batalhando contra aspectos como idade mínima para
aposentadoria, a regra de transição, que acaba prejudicando os trabalhadores que
começaram mais cedo. Além disso, lutamos pela manutenção do salário como patamar
mínimo de benefício", disse.
A Força Sindical também critica itens da reforma trabalhista, como o ponto que diz
que comissão de empregados poderá "acompanhar as negociações para a celebração
de convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, sem prejuízo da atribuição
constitucional dos sindicatos".
"Essa reforma não deixa claro qual será o papel do sindicato. Não participa da eleição
[da comissão de empregados], não participa da fiscalização [das atividades dentro da
empresa]. Parece buscar uma visão mais global das coisas, quebra o sindicato que
temos hoje, que é um instrumento histórico de mais de 70 anos e que pode acabar
em uma canetada", avalia o secretário-geral da Força Sindical.

Para Juruna, o fato de a reforma tornar a contribuição sindical optativa poderá afetar
o funcionamento dos sindicatos. Atualmente, o pagamento é obrigatório para
trabalhadores sindicalizados ou não. O pagamento é feito uma vez ao ano, por meio
do desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador.
"No Brasil, o benefício garantido após a luta sindical vale para todos, sócios e não
sócios. Quando diminui o benefício, diminui a possibilidade de contratar estrutura para
o funcionamento do sindicato, como por exemplo, profissionais como advogados. O
financiamento não é a tal 'boquinha', mas sim um instrumento para a instituição ficar
forte".
O sindicalista, no entanto, avalia que a reforma trabalhista tem itens que podem
funcionar como filtro para evitar o excesso de ações trabalhistas na Justiça. "O comitê
de empresa não é de todo negativo. Se fosse comitê sindical como existe em outros
países, diminuiria as reclamações trabalhistas com a atuação de quem tem
estabilidade dentro da empresa", avalia.
CUT
Já a Central Única dos Trabalhadores (CUT) se manifesta contrária a todos os pontos
das reformas apresentadas pelo governo do presidente Michel Temer. "Com a
terceirização e a reforma trabalhista no Brasil, a gente vai observar o rebaixamento
dos direitos dos trabalhadores. É estabelecer o padrão do trabalho escravo para o
conjunto dos trabalhadores brasileiros", disse o presidente da CUT em São Paulo e
membro da direção nacional, Douglas Izzo. A central reúne 3.960 entidades filiadas.
Segundo Izzo, as regras previstas na reforma abrem a possibilidade de precarização
do mercado de trabalho e "vão superexplorar os trabalhadores, com o fim dos seus
direitos e abrindo, do ponto de vista legal, amparo para os empresários explorarem
ainda mais os trabalhadores ao acabar com a Justiça do Trabalho". Entre as medidas
aprovadas pela Câmara dos Deputados na reforma trabalhista, está a que impede o
empregado que assinar a rescisão contratual de questioná-la posteriormente na
Justiça. Outro ponto é a limitação de prazo para o andamento das ações.
Para a CUT, a reforma da Previdência só traz "prejuízos ao trabalhador brasileiro".
"Não aceitamos os argumentos do governo", afirma Izzo. Segundo o sindicalista, a
central sindical não participou de negociações com governo nas reformas
previdenciária e trabalhista.
UGT
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) tem um posicionamento mais moderado entre
as centrais sindicais que se uniram na mobilização. O sindicato se reuniu com o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para apoiar a construção do projeto de lei
enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional.
"Tivemos uma conversa com ministro do Trabalho de forma bastante clara e
transparente, no sentido de levar ao Parlamento situações como a valorização da
negociação coletiva e alguns pontos para diminuir o número de processos judiciais,
que custam muito alto para sociedade", disse o presidente nacional da entidade,
Ricardo Patah. Segundo ele, a UGT apoiou a formulação do dispositivo que estabelece
a eleição de um representante sindical entre os trabalhadores em empresas com mais
de 200 funcionários.
O texto do Projeto de Lei (PL) 6.787/16, aprovado nesta quarta-feira (26) pela Câmara
dos Deputados, no entanto, provocou o repúdio da central sindical. "O problema
começou com o [relator do PL, o deputado] Rogério Marinho, que conseguiu
visibilidade ao apresentar projeto construído pelos empresários e trazendo desconforto
ao movimento sindical. Colocou seu arsenal contra os trabalhadores e isso nos deixou
muito preocupados", argumentou.

Segundo Patah, a reforma da Previdência tem aspectos considerados positivos, como
equiparar todos os trabalhadores para o cálculo de aposentadoria. "O que desagrada
é colocar a idade mínima com transição. O ideal era colocar essa regra para quem for
entrar no mercado do trabalho. O governo tem dialogado muito, o [relator da PEC,
deputado federal] Artur Maia tem demonstrado ser um homem sensível ao diálogo e
a receber sugestões. Na [reforma] da Previdência, apesar de ser muito mais sensível,
é possível conversar mais e acertar o que tem falhas", explica.
Para o líder sindical, a mobilização desta sexta-feira não é um protesto contra o
governo do presidente Michel Temer, mas contra as medidas que podem prejudicar a
vida do trabalhador brasileiro. "Queremos mostrar nossa indignção com aspectos
dessas reformas, o ato não é para ser cabo de guerra contra o governo. A sociedade
tem que mostrar a sua indignação contra o desmonte da CLT. É um desserviço para a
sociedade brasileira e está causando insegurança à sociedade", afirmou.
Diálogo
Para o presidente nacional da Central dos Trabalhadores Brasileiros (CTB), Adilson
Araújo, o movimento desta sexta-feira reflete a preocupação do brasileiro diante das
reformas previdenciária e trabalhista. Apesar de discordar da quase totalidade das
propostas, a central tem buscado o diálogo com o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (PMDB-RJ), e com presidente do Senado, Eunício Oliveira
(PMDB-CE) sobre as medidas.
Segundo Araújo, as medidas não gerarão segurança jurídica na Justiça do Trabalho, a
exemplo de reduzir ações trabalhistas, como argumenta o governo federal. "Se a gente
levar em consideração a expectativa de vida no Norte e Nordeste do país, a maioria
da população vai morrer sem se aposentar. A idade para aposentadoria é perversa, o
tempo de contribuição é absurdo, além de ser um estímulo à previdência privada,
tanto que é a carteira que mais cresce dentro das instituições bancárias privadas".
Participaram da convocatória para a paralisação de um dia a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Intersindical, Central
e Sindical Popular (CSP/Conlutas), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Força
Sindical, Nova Central, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB).
Governo
Durante as discussões das reformas no Congresso Nacional, representantes do
governo argumentaram que elas são necessárias para garantir o pagamento das
aposentadorias no futuro e a geração de postos de trabalho, no momento em que o
país vive uma crise econômica.
No último dia 25, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que, sem a
aprovação da reforma da Previdência, a dívida pública brasileira entra em "rota
insustentável" e pode "quebrar" o país. "Os aposentados não estão sendo afetados.
Os pensionistas estão protegidos. Tem uma regra de transição de 20 anos para se
chegar no que será a regra definitiva. A regra de cálculo do valor de benefício preserva
todo mundo que ganha salário mínimo", disse, acrescentando que 55% dos gastos
atuais do governo federal são com o pagamento dos benefícios da Previdência.
Sobre a reforma trabalhista, o governo argumenta que a proposta moderniza a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. E que as novas regras, como a que
define que o acordo firmado entre patrão e empregado terá mais força que a lei,
estimulará mais contratações.
"Nós pretendemos que aquilo que a convenção coletiva delibere nos termos da lei
tenha força de lei. Para que o bom empregador não fique com medo de contratar, e
que o acordo coletivo realizado com a participação do sindicato seja respeitado", disse

o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. "O Ministério do Trabalho vai combater
qualquer burla à legislação no sentido de substituição de trabalhadores celetistas por
pessoas jurídicas", disse.
Manifestantes paralisam atividades no Porto de Paranaguá
28/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Apesar do protesto, não há filas nos acessos e o descarregamento de caminhões ocorre
normalmente. Trabalhadores representados pelos sindicatos locais ocupam corredor
central

Paralisação afeta até 6 mil funcionários ligados ao Porto
Em apoio à greve geral que gera transtornos em todo o país, uma manifestação dos
trabalhadores portuários avulsos paralisou parte dos trabalhos no Porto de Paranaguá,
na manhã desta sexta-feira (28). Perto das 10 horas os trabalhadores invadiram o
painel central, onde ocorre a movimentação para o setor de exportações.
Segundo as informações repassadas pela Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina (Appa), inicialmente apenas alguns terminais estavam paralisados. Contudo,
os trabalhadores representados pelos sindicatos locais acessaram outras áreas do
porto, o que pode afetar, ao longo do dia, o serviço de até 6 mil funcionários.
Em relação às descargas de caminhões, segundo a assessoria de imprensa da Appa,
o acesso ao porto pela BR-277 está acontecendo normalmente. Não há filas de
rebocadores na área externa do complexo portuário.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários (Anffa Sindical) informou que
a categoria também está parada em todo o Brasil. A entidade, no entanto, diz que
nenhum serviço foi totalmente paralisado e que as atividades essenciais são mantidas.
Os responsáveis por fiscalizar frigoríficos, por exemplo, estão trabalhando. “Todos os
serviços que não podem parar estão mantidos e na terça-feira (2) volta ao
funcionamento normal”, disse o delegado sindicato da Anffa no Paraná, Daniel Gouveia
Teixeira.
Curitiba está sem ônibus nesta sexta-feira, dia de greve geral!
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR

Foto: Colaboração/Sindimoc.
Curitiba está sem ônibus desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28).
Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba (Sindimoc),
nenhum ônibus das empresas que atendem Curitiba saiu das garagens. A razão é a
greve geral marcada para esta sexta-feira. Diversas categorias confirmaram adesão
ao protesto nacional contra as reformas trabalhista e previdenciária, propostas pelo
governo do presidente Michel Temer.

A ausência de ônibus acontece mesmo com a determinação de frota mínima por parte
da Justiça do Trabalho. Ontem, a Urbs pediu que 80% dos ônibus circulassem durante
os horários de pico e 70% nos outros horários. Porém, a Justiça acatou o pedido em
50% nos horários de pico e 40% nos outros horários. Porém, por volta das 7h a Urbs
confirmou que nenhum ônibus circulava pela cidade. A multa pelo descumprimento é
de R$ 100 mil.
Por conta do movimento de greve dos motoristas e cobradores, a Urbs liberou as
canaletas para os taxistas. Desta vez, porém, não está sendo feito o cadastramento
de vans e carros particulares.
Em Curitiba, há registro de bloqueio no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek
de Oliveira com a Cyro Correia Pereira, na Cidade Industrial de Curitiba.

Terminal do Bairro Alto estava vazio logo cedo. O mesmo foi verificado nos outros
terminais da cidade. Foto: Leonardo Coleto.
Os terminais do Santa Cândida, Cabral e do Bairro Alto, em Curitiba, estavam sem
ônibus e com alguns passageiros nas entradas. “Espero que venha algum ônibus, pois
não sei como vou conseguir chegar ao trabalho”, disse o pedreiro Adailton Mendes.
Avenida travada
Além da ausência de ônibus, quem circula pela Avenida das Torres, no trecho de São
José dos Pinhais, encontra a rodovia travada por uma manifestação feita por
metalúrgicos, motoristas e cobradores de ônibus. Eles queimam pneus e bloqueiam os
dois sentidos da via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 500 pessoas no local,
mas, perto das 7h20, uma pista de sentido Curitiba foi liberada. O trânsito é bastante
congestionado na região.
O trecho é caminho para quem segue de Curitiba para o Aeroporto Afonso Pena que,
apesar da greve geral, opera normalmente.
BR-277 e BR-476

Protesto de metalúrgicos trava por completo a BR-277 na manhã desta sexta-feira.
Foto: Colaboração/Gabriel Rosa.
O trecho nas proximidades da Renault da BR-277, que liga Curitiba ao litoral
paranaense, também está com tráfego comprometido. Metalúrgicos realizam
manifestação no local.

O fluxo está intenso também na BR-476. Cerca de 200 manifestantes estão em frente
à refinaria da Petrobras em Araucária. Segundo a PRF, a manifestação afeta apenas a
marginal da BR-476, impedindo o acesso à refinaria. Na pista principal da rodovia, o
fluxo é normal.
Juízes e promotores de Curitiba suspendem expediente por greve geral
28/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Decisão de TJ e MP aponta impacto das manifestações; servidores de ambos
os órgãos terão que compensar as horas não trabalhadas

Sede do TJ-PR, em Curitiba Ivonaldo Alexandre/Gazeta do Povo/Arquivo
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ) e o Ministério Público Estadual (MP) decidiram
suspender os trabalhos nesta sexta-feira (28), em Curitiba e na região metropolitana,
em virtude da greve geral convocada para todo o país em protesto às reformas
propostas pelo governo Temer. Como contrapartida, os servidores terão de compensar
em maio as horas não trabalhadas.
De acordo com decreto judiciário assinado pelo presidente do TJ, desembargador
Renato Braga Bettega, a decisão levou em conta a paralisação do transporte coletivo
em Curitiba e região metropolitana; a concentração de manifestantes que deve ocorrer
em torno do prédio principal e de outras unidades do TJ no Centro Cívico, na capital;
e também a necessidade de resguardar a segurança dos servidores e do patrimônio
público do tribunal.
Pelo decreto, a suspensão do expediente nas outras estruturas do TJ, inclusive no
interior do estado, ficará a critério do juiz diretor de cada fórum. Onde houver
paralisação, os servidores terão de trabalhar uma hora a mais durante sete dias, a
partir da próxima terça-feira (2).
O TJ ainda determinou a prorrogação dos prazos administrativos e judiciais que
venceriam nesta sexta-feira para a próxima terça-feira.
Ministério Público
Em virtude da decisão do TJ, o MP também suspendeu os trabalhos nesta sexta-feira,
em Curitiba e na região metropolitana. Nos foros regionais e nas comarcas do interior
do estado, a suspensão ocorrerá se a estrutura do Judiciário local parar. Nos próximos
dias 30 dias, os servidores do órgão terão de compensar as horas paradas desta sexta.
“A decisão foi tomada considerando o impacto causado pela indicação de greve geral
em diversos segmentos da sociedade, com notícia de manifestações e adesão de vários
setores, inclusive do transporte coletivo”, justifica o MP.

Pequenos grupos fecham estradas e ruas e causam transtornos pelo país
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista do presidente Michel
Temer (PMDB) tem causado transtornos em diferentes cidades brasileiras nesta sextafeira (28), apesar de os grupos serem pequenos e as ações, pontuais e de curta
duração.
Em São Paulo, cerca de 150 manifestantes chegaram a atrapalhar o trânsito na região
do aeroporto de Congonhas, mas já dispersaram. Um pequeno grupo de estudantes
fechou a rua da Consolação no sentido Jardins, mas também já liberou a via.
Os pontos mais problemáticos da capital paulista foram as barricadas que bloquearam
completamente a avenida Ipiranga, no centro, e a avenida Jacu-Pêssego, na zona
leste. A marginal Tietê, na zona norte, também teve a pista local completamente
interditada por manifestantes ligados à esquerda.
Na região metropolitana de Curitiba, metalúrgicos fecharam a rodovia em frente à
fábrica da Renault, em São José dos Pinhais. Os ônibus também não circulam na capital
paranaense. No nordeste, não há transporte público em Salvador e Recife.
AEROPORTOS
O aeroporto de Fortaleza registrou protestos na manhã desta sexta, assim como o
aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e Congonhas, apesar de
registrarem atrasos e cancelamentos pontuais não tiveram grandes problemas.
Brasília também teve manifestações de movimentos ligados à esquerda e de
aeroviários, mas sem maiores transtornos.
A GREVE GERAL
Sindicatos e movimentos sociais convocaram greve geral para esta sexta-feira (28)
em protesto contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo
de Michel Temer.
A maior parte do sistema de transporte público em São Paulo deve ser afetado com a
adesão de metroviários, ferroviários da CPTM e motoristas de ônibus. Em liminar
concedida nesta quarta (26), o Tribunal Regional do Trabalho determinou aos
metroviários que mantenham um efetivo mínimo de 80% trabalhando nos horários de
pico e 60% no resto do dia, sob pena de R$ 100 mil.
Para tentar amenizar os transtornos, o rodízio de carros e a zona azul foram suspensos
em São Paulo.
Gabinetes fechados e Força Nacional nas ruas. O dia da greve em Brasília
28/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Valter Campanato/Agência Brasil
A greve geral desta sexta-feira (28) deve levar milhares de manifestantes à Esplanada
dos Ministérios. Desde o início da semana, batalhão especial da Polícia Militar, Força

Nacional de Segurança e a Polícia Legislativa do Congresso Nacional se preparam para
proteger prédios públicos e para conter os possíveis excessos dos atos.
Os acessos ao Congresso Nacional, ao Itamaraty e ao Palácio do Planalto estão
fechados por alambrados de ferro. A visitação ao Congresso foi suspensa desde o início
da semana e, desde a tarde desta quinta (27), está proibido pisar no gramado em
frente à Câmara e ao Senado.
Um grupo de cerca de 3 mil indígenas está acampado em Brasília e fazem protesto
contra a não demarcação de suas terras. Eles devem engrossar os atos desta sexta.
Servidores do Parlamento e do Tribunal de Contas da União (TCU) decidiram aderir à
greve nesta quinta e vão exibir os nomes dos 296 deputados que votaram a favor da
reforma Trabalhista.
Greve mobiliza forças de segurança

Agentes da Força Nacional de Segurança cercam prédios públicos em Brasília. - Lula
Marques/Agência PT
Greve mobiliza forças de segurança
Agentes da Força Nacional de Segurança cercam prédios públicos em Brasília. Lula
Marques/Agência PT
Na porta dos gabinetes dos deputados petistas cartazes informam que esses espaços
não estarão abertos e que todos os funcionários foram liberados para participar dos
protestos. O Congresso terá funcionamento normal, mas somente parlamentares e
credenciados poderão entrar no prédio. A recomendação é que servidores que forem
trabalhar não deixem seus carros nas imediações da Esplanada.
As centrais sindicais não arriscam número de manifestantes, mas acreditam que pode
ultrapassar a 70 mil pessoas nas ruas na capital. O presidente nacional da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), Wagner Freitas, acompanhou a votação da reforma
Trabalhista na quarta-feira (26) dentro do plenário e disse que esta será a maior greve
geral da história do Brasil.
“Vamos mostrar nosso repúdio contra todos esses deputados que enterraram os
direitos dos trabalhadores. Vamos fazer o enterro coletivo de todos eles, mostrando
as fotos de cada um”, disse Freitas.
Le Figaro aborda greve geral no Brasil em seu site
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O jornal francês “Le Figaro” publicou em seu site na noite desta sexta-feira, 28, que
os principais sindicatos no Brasil chamaram a população para uma greve geral para
protestar contra as medidas de austeridade do presidente Michel Temer para tirar o
País da pior recessão de sua história.
“O governo, incluindo vários ministros, está envolvido em um escândalo de corrupção
e coloca em ação reformas particularmente impopulares, incluindo a da Previdência”,
destacou a publicação.

O movimento, informou o periódico, deve afetar os transportes, incluindo os
aeroportos. “Várias companhias aéreas enviaram mensagens em redes sociais pedindo
a seus clientes para trocarem seus bilhetes gratuitamente.”
Em São Paulo, a capital econômica do país, o prefeito João Doria (PSDB) anunciou um
acordo com o aplicativo Uber e uma empresa local de táxi online para os funcionários
que querem trabalhar. “De acordo com a mídia brasileira, o presidente Temer decidiu
que os funcionários em greve seriam descontadas pelas horas não trabalhadas, ao
contrário do costume, quando a greve é considerada legal”, destacou a publicação.
Além dos transportes, o jornal francês salienta que a paralisação vai afetar escolas e
universidades, hospitais públicos e os correios, além de metalúrgicos e funcionários
de banco – que devem cruzar os braços.
Será cobrada multa do sindicato dos motoristas de SP, diz Sérgio Avelleda
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário municipal dos Transportes de São Paulo Sérgio Avelleda disse, em
entrevista à rádio CBN, que o Sindicato dos Motoristas de Ônibus descumpriu decisão
liminar judicial e que a Procuradoria Geral do Município já foi acionada para
providenciar da Justiça cobrança de multa aos manifestantes. “Iremos pedir que os
sindicatos sejam punidos pelo descumprimento da decisão judicial”, afirmou.
Segundo Avelleda, as principais interrupções na cidade, por volta das 7h, erma a
Avenida Ipiranga e o acesso ao terminal rodoviário do Tietê. A expectativa da
Prefeitura, conforme o secretário, é que parte do sistema de ônibus seja normalizado
no pico da tarde.
Avelleda disse ainda que 100% dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET) estão trabalhando e negou adesão dos funcionários do órgão à greve.
Na véspera da greve geral, Força Nacional desempacota artefatos em Brasília
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um dia antes da greve geral prevista para ocorrer em diversos Estados do País, quem
passava pelas proximidades do Ministério da Justiça (MJ) em Brasília se deparou com
dezenas de homens da Força Nacional desempacotando no início da tarde desta
quinta-feira, 27, caixas de papelão com uma série de artefatos como capacetes,
escudos, armas e tubos de gás. A cena foi registrada e viralizou nas redes sociais.
Horas depois, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, informou que a Força Nacional
foi convocada nesta quinta-feira (27) para realizar protocolo de segurança, em torno
da sede do ministério. De acordo com assessoria do MJ, a determinação do ministro
para a realização da atividade foi para o dia de hoje, mas a Força Nacional estará
preparada para qualquer “eventualidade” que ocorra nas manifestações previstas para
esta sexta-feira (28).
As proximidades do Congresso também foram gradeadas nesta quinta-feira com
objetivo de isolar a Câmara e o Senado de possíveis investidas durante os protestos.
O procedimento é protocolo quando grades manifestações são marcadas para a
Esplanada dos Ministérios.
Greve
A greve geral é organizada pelas centrais sindicais em protesto contra as reformas da
Previdência e trabalhista. Segundo sindicalistas, a última grande paralisação
envolvendo diversas categorias ocorreu em 1986, durante o governo Sarney, contra o
Plano Cruzado.

1ª greve geral do país, há cem anos, foi iniciada por mulheres e durou 30 dias
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Em junho de 1917, décadas antes da consolidação das leis trabalhistas no Brasil, cerca
de 400 operários —em sua maioria mulheres— da fábrica têxtil Cotonifício Crespi na
Mooca, em São Paulo, paralisaram suas atividades.
Eles pediam, entre outras coisas, aumento de salários e redução das jornadas de
trabalho, que até então não eram garantidos por lei. Em algumas semanas, a greve
se espalharia por diversos setores da economia, por todo o Estado de São Paulo e, em
seguida, para o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Era a primeira "greve geral" no país.
Mas uma das principais diferenças entre aquela e a greve geral convocada para esta
sexta-feira, em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, é que, em
1917, ela não foi anunciada como tal, disse à BBC Brasil o historiador Claudio Batalha,
da Unicamp.
"Não é uma greve que já tivesse bandeiras gerais. Ela começa com questões
específicas dos setores que vão aderindo ao movimento grevista, alguns por
solidariedade. Depois é que a pauta passou a incluir desde reivindicações relacionadas
ao trabalho até reivindicações de cunho político —libertação dos presos do movimento,
por exemplo."
Uma destas questões específicas, menos comentada nos livros de história, era o
assédio sexual. Segundo Batalha, parte da revolta das funcionárias do Cotonifício
Crespi era o assédio que sofriam dos chamados contramestres, funcionários que
supervisionavam o chão de fábrica.
"Isso não era incomum na época. Greves anteriores já haviam começado contra
determinado funcionário que tivesse um cargo de chefia e tirasse proveito desse
poder", explica.
CRESCIMENTO
Mas se a convocação de 2017 reflete a insegurança causada pelo desemprego e pela
recessão, em 1917, a indústria brasileira ia de vento em popa.
Na verdade, os lucros das empresas chegavam a duplicar a cada ano.
"Entre 1914 e 1917, com a Primeira Guerra Mundial, se passou de uma recessão
econômica a um superemprego, porque os produtos brasileiros passaram a substituir
os importados e a serem exportados", explica o historiador italiano radicado no Brasil
Luigi Biondi, da Unifesp.
"Em 1914, o Cotonifício Crespi lucrou 196 contos de réis. No ano seguinte, o lucro foi
de 350 contos de réis. E foi aumentando. Enquanto isso, aumentavam as horas de
trabalho."
Com o aumento da produção, as fábricas brasileiras, que tinham poucas máquinas,
vindas do exterior, tiveram que usá-las por mais tempo. Isso significava que os
operários passaram a trabalhar até 16 horas por dia, sem aumento de salário.

No final de junho, a paralisação dos operários do Crespi contagiou os 1.500 operários
da fábrica têxtil Ipiranga. Em seguida, se espalhou pela indústria de móveis,
concentrada no Brás, e chegou até a fábrica de bebidas da Antarctica.
"Em julho, a greve parou a cidade (São Paulo). Havia embates de rua e tentativa de
saques aos moinhos que produziam farinha por causa da crise de abastecimento.
Muitos foram mortos e feridos nos confrontos com a polícia", diz Biondi.
O movimento ganhou mais fôlego no dia 11 de julho, quando milhares acompanharam
o enterro do sapateiro espanhol José Martinez, de 21 anos.
Ele morreu com um tiro no estômago depois que uma unidade de cavalaria da polícia
dispersou manifestantes que quebraram barris de cerveja diante da fábrica da
Antartica, segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", que noticiou o confronto.
"A partir daí, a greve se alastrou para quase todas as cidades do interior de São Paulo.
Campinas, Piracicaba, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto. Até Poços de Caldas, no sul
de Minas, que não era uma cidade industrial, teve movimentos de greve", afirma o
historiador.
Arquivo Edgar Leurenroth/Unicamp

Repressão a grevistas aumentou a adesão de trabalhadores à paralisação, diz
historiador
NEGOCIAÇÃO
Em 16 de julho - mais de um mês após o início da paralisação no Cotonifício Crespi um acordo entre autoridades, organizações trabalhistas e industriais, mediado por
jornalistas, pôs fim à greve em São Paulo. Mais ainda não era o fim da greve geral.
"Só em São Paulo a greve de fato terminou com uma negociação única. No Rio e em
Porto Alegre, os movimentos tiveram dimensões gerais, mas só terminaram na medida
em que cada setor chegava a um acordo com seu patronato. O ritmo de saída da greve
foi aos poucos, assim como a adesão", explica Batalha.
Segundo Biondi, até mesmo na cidade de São Paulo ainda havia categorias entrando
em greve no dia 18 de julho, como os pedreiros.
Parte dos empresários se recusava a assinar os acordos e queria negociar condições
diretamente com os funcionários.
Mesmo com a assinatura dos acordos, a consolidação dos direitos só viria em 1943,
durante o regime de Getúlio Vargas.
"O que acontecia muitas vezes na época é que algo era obtido com uma greve,
passava-se algum tempo e essa reivindicação voltava para nada", diz Claudio Batalha.
"Em 1907, também houve uma série de greves pedindo a jornada de trabalho de oito
horas. E elas chegaram a diminuir, mas, depois de algum tempo, o patronato voltou
a estabelecer as jornadas anteriores. O mesmo ocorreu após 1917."

A experiência da primeira greve geral também fez com que os empresários se
preparassem para enfrentar futuras paralisações - o que tornou novas negociações
mais difíceis para os trabalhadores.
"Uma das coisas que levou ao sucesso relativo da greve em 1917 é que as fábricas
não tinham estoques. Quando os operários paravam, não havia produtos nas lojas. A
partir daí, eles passaram a ter grandes estoques, e podiam permanecer sem funcionar
um certo período porque tinham produção para vender."
Batalha lembra, no entanto, que o acordo só surgiu depois que "a greve atingiu
dimensões tais que não tinha mais como controlar o movimento".
"A primeira tentativa de lidar com a greve foi de repressão. Essa era a tônica do
período, tanto que houve mortes. Parte do processo de ampliação da greve, inclusive,
se deveu a essas mortes."
"Até hoje a solução repressiva pode ser um desserviço às autoridades. Se a gente
pensar nos protestos de 2013, a virada no número de pessoas em São Paulo foi quando
houve uma repressão desproporcional à manifestação", afirma.
IDEOLOGIA
Em fevereiro de 1917, meses antes da greve brasileira, mulheres que trabalhavam na
indústria têxtil deram início a protestos e a uma paralisação que teria consequências
ainda maiores: a revolução russa.
"Essa greve também é importante porque mostra a conexão do Brasil com o resto do
mundo. Naquele ano, greves como aquela ocorreram em diversos países", diz Luigi
Biondi.
Ideologias como o anarquismo e o socialismo marxista, que chegaram a São Paulo
principalmente pelos imigrantes italianos, tiveram um papel importante na
organização do movimento.
"Por causa da Rússia, eles tinham a ideia de que aquilo poderia levar a uma insurreição
dos trabalhadores. Isso não ocorreu, mas a cidade foi tomada. Pela primeira vez isso
espantou as elites do país, que começaram a se dar conta de que a questão social
urbana era grave e tinha que ser considerada."
Batalha acha que as correntes socialistas "tinham certa liderança", mas que sua
influência era maior sobre trabalhadores qualificados.
"O que faz com que uma greve funcione é que as pessoas sintam que aquele estado
de coisas chegou ao limite. Uma das características importantes de 1917 é que, pela
primeira vez, setores que não participavam desse tipo de movimento começaram a
participar."
Ministério Público do Trabalho vê respaldo jurídico para a greve geral
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Ministério Público do Trabalho posicionou-se, em nota, a respeito da greve geral
convocada para esta sexta-feira, 28. Segundo o texto assinado pelo procurador-geral
Ronaldo Fleury, a paralisação tem respaldo jurídico na Constituição Federal e nos
Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil.
Fleury considera, ainda, legítima a resistência dos adeptos da greve às reformas
propostas pelo governo, reforçando que a instituição é também contrária a estas
medidas. A nota vem em resposta à decisão do governo federal de cortar os pontos
dos servidores públicos que aderirem à paralisação.

O Supremo Tribunal Federal validou esta medida, assim como a possibilidade dos
órgãos públicos de descontarem os dias parados antes mesmo de a paralisação ser
considerada ilegal por uma decisão judicial. Outros políticos mostraram apoio ao
posicionamento do governo, a exemplo do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).
Ele sinalizou que tomará medida semelhante, pagando, inclusive, transporte para os
servidores que não aderirem à greve.
Prefeitura proíbe CUT de realizar ato do Dia do Trabalho na Avenida Paulista
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Prefeitura de São Paulo informou que a CUT não poderá realizar o evento
comemorativo do Dia do Trabalho, marcado para o dia 1º de Maio, na Avenida Paulista.
Segundo a prefeitura, a CUT não pediu autorização para o evento e, além disso, a
iniciativa vai contra o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela administração
municipal em 2007 com o Ministério Público, onde ficou definido que apenas três
eventos poderiam ser realizados por ano na via.
Este ano as datas já estão reservadas para a Parada Gay, a festa de Réveillon e a
corrida de São Silvestre. Procurada, a CUT diz não ter recebido nenhuma notificação
sobre a proibição e ter ficado sabendo da decisão da Prefeitura pela imprensa. A
Central Única dos Trabalhadores alegou que o evento não é de grande porte e, por
isso, não entraria no TAC.
Segundo a CUT, o que está marcado para segunda-feira é uma manifestação como
todas as outras que vêm sendo feitas pela Central na Avenida Paulista. Um ato político,
com a participação de alguns artistas em carros de som, sem estrutura de palco.
Além disso, a CUT ressalta que foi feito um pedido à Prefeitura e aos órgãos
responsáveis para a realização da manifestação no início do mês de abril, como manda
o protocolo. Outro argumento da Central é que a Avenida Paulista já vai estar
interditada para área de lazer na segunda-feira.
Aprovação da modernização trabalhista na Câmara é avanço para as relações
do trabalho no Brasil
28/04/2017 – Fonte: CNI
Texto da reforma trabalhista que segue agora para o Senado vai impactar
positivamente o ambiente de negócios e propiciar o reequilíbrio da economia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia que a aprovação do Projeto de Lei
6.787/2016, nesta quarta-feira (26), pelo plenário da Câmara dos Deputados, é um
avanço importante no caminho da modernização das relações do trabalho no Brasil. A
medida valoriza a negociação coletiva e prestigia empresas e trabalhadores que podem
dialogar e encontrar soluções pactuadas para seu dia a dia, como prevê a Constituição.
Na visão da CNI, modernizar e desburocratizar as relações do trabalho no Brasil é
urgente e necessário. É um caminho que contribuirá para a retomada dos empregos.

Apesar dos avanços da tecnologia e da evolução nas formas de se produzir, as leis
trabalhistas do Brasil perderam o compasso. A Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), publicada em 1943, representou importante avanço na proteção do trabalhador,
mas se tornou obsoleta em diversos aspectos, sobretudo em relação ao trabalho
moderno, realizado a distância e com rotinas flexíveis – incompatível com o
ultrapassado e obrigatório cartão de ponto.
O desejo do trabalhador de negociar a divisão das férias em até três vezes ou a
flexibilidade para trabalhar mais horas por dia em troca de folgas, por exemplo, tem
respaldo na Constituição de 1988, que reconhece a negociação coletiva como um
direito do trabalhador (art. 7º, XXVI). No entanto, as empresas que adotam medida
nesse sentido estão sob o risco de responderem ações trabalhistas.
Por isso, esse foi mais um passo rumo à modernização das relações de trabalho, de
modo a garantir competitividade para as empresas e proteção para os trabalhadores.
A CNI espera que o Senado Federal dê a mesma prioridade ao tema.
PRINCIPAIS MUDANÇAS - O texto aprovado prevê que os instrumentos coletivos
de trabalho definidos entre as empresas e os representantes dos trabalhadores terão
força de lei quando, entre outros, tratarem de:
• Fracionamento de férias
• Forma de cumprimento de jornada
• PLR
• Horário de almoço
• Validade da negociação coletiva
• Registro de ponto
• Banco de horas
• Trabalho remoto
• Remuneração por produtividade.
No mais, a proposta aprovada, entre outros pontos, regulamentou o home-office,
pois até então não havia regulamentação adequada para o trabalho realizado fora do
ambiente da empresa, isto é, o trabalho remoto. Nesse caso, o projeto prevê que
pode ser, por exemplo, ajustada por negociação entre as partes as condições desse
trabalho, bem como as formas alternativas de controle de jornada (celular, registro
remoto).
Ministros reassumem pastas após votação da Reforma Trabalhista
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os quatro ministros do presidente Michel Temer que retornaram à Câmara nesta
quarta-feira, 26, para reforçar os votos favoráveis à Reforma Trabalhista já
reassumiram suas respectivas pastas. A nomeação de Bruno Araújo (Cidades),
Mendonça Filho (Educação), Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Ronaldo
Nogueira (Trabalho) estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quintafeira, 27.
A ideia inicial de Temer era exonerar temporariamente somente três titulares: Bruno
Araújo, Mendonça Filho e Coelho Filho, como foi publicado no Diário Oficial na manhã
de quarta-feira. À noite, entretanto, em meio a debates acalorados e protestos no
Congresso, o presidente decidiu exonerar, de última hora, o ministro do Trabalho,
deputado licenciado Ronaldo Nogueira (PTB). A decisão saiu em edição extraordinária
da publicação oficial.
O texto principal da Reforma Trabalhista foi aprovado nesta quarta no plenário da
Câmara por 296 votos a favor e 177 contra. Foram dez horas de sessão até o resultado,
que veio por volta das 22h30.

A conclusão da votação da matéria ocorreu na madrugada, quando os deputados
rejeitaram dez destaques e aprovaram um – o que restringe a penhora em casos de
ação trabalhista. O projeto agora segue para a apreciação do Senado.
MDIC lança 9º Ciclo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular
28/04/2017 – Fonte: MDIC

Todos os carros comercializados no país trarão a informação de eficiência de consumo
e emissão de gases
O ministro Marcos Pereira lançou nesta quarta-feira o 9º Ciclo do Programa Brasileiro
de Etiquetagem Veicular. A partir deste ano, todos os carros comercializados no país
trarão a informação de eficiência de consumo e emissão de gases, tanto poluentes
como de efeito estufa (CO2).
A regra já atinge 915 modelos e versões e ao longo do primeiro semestre, outros 87
modelos e versões serão incluídos, fechando 2017 com mais de 1.000 modelos e
versões de veículos enquadrados no programa. No ciclo anterior (2016), 90% dos
veículos comercializados no país eram etiquetados.
“Essas iniciativas têm por objetivo facilitar a vida do consumidor na hora de escolher
o modelo e a marca do seu veículo, podendo considerar outros atributos além do preço.
Em última instância, a medida acaba por estimular os fabricantes a investirem cada
vez mais em novas tecnologias para ganhar competitividade, levando em conta a
escolha consciente dos consumidores”, disse o ministro.
No momento de escolher o seu carro, o consumidor leva em consideração diversos
atributos, sendo o preço, a marca e o design, alguns deles. Conhecendo as
classificações de eficiência energética por categoria e geral, bem como as informações
de emissões de gases, ele poderá exercer uma decisão de compra mais consciente
que pode lhe proporcionar uma economia financeira grande e um benefício para a
indústria do país.
Rota 2030
O significativo aumento nos últimos anos deve-se à adoção do PBEV como um dos
critérios do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores (Inovar Auto).
Em 2013, a adesão ao PBEV passou a ser um dos requisitos para habilitação ao InovarAuto. Em 2016, 90% dos veículos participantes do PBEV passaram a ter a etiqueta nos
vidros, ultrapassando a meta de 81% exigida no Inovar-Auto. Em 2017, a exigência
passa a ser de 100%.
O Novo Ciclo de Política Automotiva, chamado de Rota 2030, também contemplará a
eficiência energética e novas tecnologias de motorização, envolvendo emissões e
biocombustíveis. Isso possibilitará a continuidade da exigibilidade da adesão ao PBEV
como critério de habilitação ao novo Regime, aos moldes do Programa Inovar-Auto.

PBEV
Desde 2008, os veículos são avaliados e recebem etiqueta com faixas coloridas de ‘A’
(mais eficiente) até ‘E’ (menos eficiente). Desde 2016, os automóveis passaram a ter
informações das emissões de gases poluentes (hidrocarbonetos, monóxido de carbono
e óxido de nitrogênio) do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve), do Ibama. As informações de emissões de CO2 (gás de efeito
estufa) de origem fóssil e não renovável, já estão no programa desde 2013.
O PBEV brasileiro é considerado um dos mais avançados do mundo. Como exemplo,
podemos citar que os EUA, um dos líderes mundiais em etiquetagem veicular, só em
2015 uniu as informações de consumo e emissão de gases na mesma etiqueta,
melhoria que que o Brasil passou a adotar já em 2016.
O PBEV incluiu o Brasil na lista seleta de países que desenvolvem programas de
eficiência energética e de uso racional de combustível em veículos como EUA, Japão,
Austrália, China, Canadá e membros da União Europeia.
A tabela do PBEV, com a lista de todos os modelos e a suas respectivas classificações,
já está disponível na página do Inmetro na internet (www.inmetro.gov.br/pbe), no link
“Tabelas de Eficiência”.
A consulta também pode ser feita de forma interativa na página do Conpet,
(www.conpet.gov.br/consultacarros) ou por meio de aplicativo para smartphones
Android ou IOS (por meio de QR Code na etiqueta) sob o título ‘Etiquetagem Veicular’,
que ajudará o consumidor a escolher os carros mais eficientes comparativamente.
Brasil e Tunísia discutem ampliação de investimentos e do comércio bilateral
28/04/2017 – Fonte: MDIC

Secretário-executivo do MDIC, Marcos Jorge de Lima, reuniu-se com o ministro das
Relações Exteriores da Tunísia, Khemaies Jhinaoui
O secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Jorge de Lima, reuniu-se hoje, no MDIC, em Brasília, com o ministro das
Relações Exteriores da Tunísia, Khemaies Jhinaoui, que estava acompanhado do
Embaixador da Tunísia no Brasil, Mohamed Heidi Soltani. Durante a reunião, foram
discutidas formas de ampliar as relações comerciais e os investimentos bilaterais.
O secretário-executivo do MDIC informou que o Brasil está aprovando reformas para
melhorar o ambiente de negócios e que o país tem a expectativa de assinar, em breve,
um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) com a Tunísia, em
negociação desde 2014.
O objetivo do ACFI é apoiar o processo de internacionalização de empresas brasileiras
através de instrumentos que facilitem o fluxo de capitais, mitiguem riscos e previnam
controvérsias. Em curto espaço de tempo, o Brasil já firmou bilateralmente acordos de
investimentos com doze países.
Além disso, o secretário-executivo do MDIC manifestou interesse em avançar no
acordo Mercosul-Tunísia, em negociação desde 2016. O ministro tunisiano também

demonstrou interesse em ampliar os fluxos comerciais bilaterais e atrair mais
investimentos brasileiros para a Tunísia.
O ministro disse ainda que a economia tunisiana está em recuperação. Segundo ele,
em março foi registrado aumento de 9% nos investimentos estrangeiros no país, mas
ainda há poucos investimentos brasileiros na Tunísia.
Intercâmbio Comercial
Em 2016 o Brasil exportou para a Tunísia US$ 197 milhões e importou daquele
país US$ 47 milhões em bens, com superávit de US$ 149,6 milhões para o Brasil.
Vendemos para a Tunísia, principalmente, açúcar em bruto (52% do total exportado),
soja (6,8%), café cru em grão (6%), e óleo de milho em bruto (5,2%). Compramos
da Tunísia adubos ou fertilizantes (33%), fluoretos (13%) e partes de aparelhos
transmissores e receptores (8,6%), entre outros produtos.
Marcos Pereira comemora aprovação da reforma trabalhista em evento da
ABIC
28/04/2017 – Fonte: MDIC
Ao participar como homenageado da “13ª Edição Especial dos Melhores Cafés do Brasil
– Safra 2016”, da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), na manhã desta
quinta-feira, em Brasília, o ministro Marcos Pereira comemorou a aprovação da
reforma trabalhista. “Nós estamos empenhados em avançar na melhoria do ambiente
de negócios no Brasil. Tivemos ontem uma grande vitória que é a modernização da
legislação trabalhista”, afirmou.
Em relação à indústria do café, o ministro apresentou dados que mostram que o
principal desafio hoje é aumentar o valor agregado do produto. “Passou da hora do
Brasil investir pesado na agregação de valor do café e competir, por exemplo, com a
Alemanha, que não cultiva o grão, mas é a maior exportadora dos processados”,
enfatizou o ministro. Em 2016, o Brasil foi responsável por 34,64% da produção
mundial de café, o equivalente a 51 milhões de sacas, sendo 34 milhões somente para
a exportação. Este desempenho levou o café a ocupar a quinta posição nas
exportações do agronegócio do Brasil, com cerca de US$ 5,5 bilhões.
“Apesar destes números surpreendentes quando o assunto é o grão, nosso país tem
ainda pouca expressão na exportação do produto com valor agregado, sendo apenas
11,5% do total exportado. Para perceberem o tamanho da nossa perda, dos US$ 173
bilhões de valor agregado na cadeia do café até o consumidor final, os países
produtores ficam com apenas US$ 11,3 bilhões”, declarou Marcos Pereira.
Para o ministro, o café brasileiro tem atributos como grãos de qualidade, cultivo em
larga escala, baixo custo e fama internacional. “Devemos, portanto, enquanto
governo, dar todo o apoio à indústria brasileira no desenvolvimento de novas
tecnologias, na abertura de mercados e na desburocratização, para que as empresas
se tornem mais competitivas e possam alcançar os patamares dos países
desenvolvidos. Contem com meu apoio, com o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços e nosso esforço junto aos colegas ministros”, declarou.
Durante o evento o ministro recebeu uma medalha e uma placa relativas ao Mérito
Industrial do Café. Além disso, o ministro entregou a premiação para o Grupo Café do
Moço, do Paraná, que venceu o leilão dos Melhores Cafés do Brasil.

Impacto de dissolução do Nafta para Brasil seria dúbio
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um eventual término do Nafta teria efeito duplo para o Brasil. De um lado, empurraria
México e Canadá a se engajar em outros acordos comerciais. E o Brasil, com declarado
interesse numa parceria com ambos, poderia lucrar.
Mas, de outro, traria danos às empresas brasileiras que investiram nesses países
contando com o acesso aos três mercados —o Brasil foi o país que mais investiu no
México de 2006 a 2015, por exemplo.
Rebecca Cook - 26.abr.2017/Reuters

Caminhão com contêiner deixa Detroit, nos EUA, para atravessar ponte a Windsor,
no Canadá
O governo brasileiro tem procurado enfatizar o lado positivo da história. "Não resta
dúvida que o Brasil pode se beneficiar desse movimento isolacionista dos EUA",
afirmou à Folha o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.
Segundo ele, as autoridades mexicanas já dão, inclusive, sinais de desejar a
aproximação.
No curto prazo, dificilmente haveria um impulso nas vendas para os Estados Unidos.
O mercado americano é o segundo maior para o Brasil no exterior, mas o país
representa 1% do que os americanos importam.
"China, Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que já são grandes parceiros deles, estão
em condições melhores de ocupar esse espaço", diz José Pimenta Jr.,professor de
Relações Internacionais da ESPM.
JOGO DE CENA
Apesar dos diferentes cálculos sobre os efeitos para o comércio exterior mundial do
fim do Nafta, analistas ainda apostam que a ameaça de Donald Trump não é para
valer.
"Diria que é uma tática de negociação. Ao ser muito duro no início, ele força os dois
países a sentar na mesa. E cria a disposição para que façam concessões", diz Diego
Bonomo, gerente de comércio exterior da CNI (Confederação Nacional da Indústria).
Ele lembra que os EUA têm muito a perder com uma eventual saída —exportadores
americanos seriam atingidos. Por isso, Trump enfrentaria forte resistência do
Congresso para levar o plano adiante.
"Na minha visão, no fim, haverá mais [presença do] Nafta do que menos. Em certas
áreas, como no setor automotivo, pode até haver retrocesso. Mas ele será compensado
com avanço em outras áreas."
Principais produtos exportados pelos EUA
Ao México
> Peças de veículos
> Produtos de petróleo

> Equipamentos de computador
> Semicondutores
> Produtos químicos básicos
Ao Canadá
> Veículos
> Peças de veículos
> Petróleo e gás
> Produtos de petróleo
> Máquinas agrícolas e para construção
Principais produtos importados pelos EUA
Ao México
> Veículos
> Peças de veículos
> Petróleo e gás
> Equipamentos de computador
> Equipamento de áudio e vídeo
Ao Canadá
> Petróleo e gás
> Veículos
> Produtos de petróleo e carvão
> Peças de veículos
> Metais não-ferrosos
Brasil mira produção de superímã para turbina eólica e motor elétrico
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O técnico metalurgista Rogerio de Melo no laboratório do IPT, em São Paulo
O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de minérios de terras raras, base
para a produção de ímãs superpotentes usados em turbinas eólicas e motores de
carros elétricos. Mas nenhuma empresa nacional ainda é capaz de produzi-los.
Agora, o país tenta entrar nesse mercado com um projeto da CBMM (Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração), uma empresa privada, em parceria com o IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo).
Em andamento desde 2014, a empreitada prevê o domínio de todas as etapas da
confecção do magneto. O investimento total já passa dos R$ 13 milhões, divididos
entre CBMM, IPT e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial).
O projeto está na segunda fase: a construção de uma liga com neodímio e praseodímio
(minérios de terras raras), ferro e boro, um dos últimos passos antes da obtenção do
ímã.
Na etapa anterior o minério bruto, retirado dos rejeitos de uma barragem da CBMM,
em Minas Gerais, foi transformado em uma barra de metal composta por neodímio e
praseodímio, a primeira do tipo já feita no país.
O mercado é dominado pela China, dona da maior reserva mundial da matéria-prima.
"Os chineses não se apoiaram apenas nos recursos naturais, mas fizeram muito
investimento ao longo dos anos 1980 para dominar a tecnologia de fabricação desses

ímãs e chegar ao topo", diz Fernando Landgraf, engenheiro metalurgista e presidente
do IPT.
Em 2011, conta Landgraf, os preços do produto tiveram um pico. Vários países
estruturaram iniciativas para a produção dos ímãs temendo a dependência da China,
entre eles a Austrália, que fabrica os ímãs em escala industrial, mas conta com uma
reserva pelo menos quatro vezes menor que a brasileira, hoje estimada em 22 milhões
de toneladas.
"A ideia é começar atendendo ao mercado interno, que deve crescer devido à produção
de turbinas eólicas, para depois partir para o externo", afirma Landgraf.
REAPROVEITAMENTO
A CBMM tem o foco na exploração de nióbio, usado na indústria siderúrgica, mas o
rejeito da extração desse elemento contém altos índices dos minérios de terras raras.
"A extração mineral, uma das etapas mais caras, já foi feita. Isso diminui o custo da
exploração", afirma João Batista Ferreira Neto, engenheiro metalurgista do IPT e
coordenador do projeto.
De acordo com o superintendente de produção da CBMM, Clóvis Antonio de Faria
Sousa, a empresa não pretende produzir os ímãs.
Keiny Andrade/Folhapress

João Batista Ferreira Neto, engenheiro, coordenador do projeto, no laboratório do
IPT
A companhia será a fornecedora dos minérios, oriundos do rejeito, para que outras
empresas fabriquem os magnetos com a tecnologia desenvolvida no projeto.
Segundo Ferreira Neto, do IPT, a última fase deve contar também com o apoio da
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que tem prática na produção de ímãs,
e da WEG, empresa que produz turbinas eólicas.
A projeção da Global Wind Energy Council, associação internacional do setor de energia
eólica, é de que até 2020 a capacidade para gerar energia por meio dos ventos
ultrapasse os 65 gigawatts (GW) em todo o mundo -quase o dobro da produção
registrada em 2013, por exemplo.
São utilizados cerca de 600 quilogramas desses ímãs para cada megawatt (MW) de
energia eólica, de acordo com Ferreira Neto. "O Brasil pode se tornar uma alternativa
para o mercado mundial", diz.

Ferramentas transformam desperdício na indústria em eletricidade
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Laboratório da Unesp de Guaratinguetá
Quando Julio Vieira percebeu que mais de 20% das indústrias desperdiçavam energia
sem saber, enxergou também uma oportunidade de negócio. O segredo estava nas
válvulas redutoras de pressão, usadas em sistemas a vapor que movem desde fábricas
de alimentos a usinas de papel e celulose.
A proposta de Vieira é substituir essas válvulas por turbinas: quando o vapor passa
pelo equipamento, o calor, que antes era desperdiçado, vira eletricidade. A turbina
redutora de pressão voltada para microgeração é projetada pela Prosumir, start-up
fundada pelo engenheiro mecânico.
"O desperdício não é mais aceito, e o reaproveitamento de energia é cada vez mais
discutido em todo o mundo", afirma ele, que tenta expandir o uso da turbina para
hotéis e hospitais.
Redução nos custos com energia, segundo a proposta da Beenergy, tem a ver com
transformar qualquer funcionário em bom gestor. A start-up criou uma plataforma
única que simplifica dados sobre consumo e controle de contas geralmente dispersos
em planilhas.
O serviço ajuda empresas a encarar a fatura de energia como um imposto, além de
analisar itens "escondidos", como contrato de demanda.
"A plataforma indica para a empresa qual a melhor forma de comprar energia e utilizála", explica Gérson Ferraz, CEO da start-up. "Isso significa menos custo por item
produzido."
Em redes de supermercados, por exemplo, a eletricidade é a segunda maior despesa.
"Em tempos de crise, uma coisa pelo menos tem que crescer: a economia de energia",
comenta Ferraz, indicando que a redução chega a 30% em algumas empresas.
Em busca de soluções semelhantes, multinacionais como a Basf recorrem aos
laboratórios da Unesp de Guaratinguetá, no interior paulista. O último projeto conjunto
tinha a meta de cortar R$ 1 milhão em despesas com energia em 2016 -a economia
chegou a R$ 6 milhões.
"Quando se trabalha com energia, é preciso integrar várias ações ao mesmo tempo:
tecnologia, educação, procedimentos. A tecnologia tem limite, a forma de uso da
energia é muito importante", comenta Pedro Magalhães Sobrinho, professor da Unesp
que coordenou a parceria.
Para residências e escritórios, a start-up Bluelux criou um sistema simples de
automação da iluminação que pode ser controlado do smartphone. "É uma forma de
combate ao desperdício evitando luzes acesas durante a noite ou fins de semana em
escritórios, por exemplo. A economia pode ultrapassar os 30%", afirma Tiago Loureiro,
diretor da empresa.

O interesse de multinacionais no sistema da Bluelux, que é de fácil instalação, obrigou
a equipe a fazer ajustes. "Tivemos que criar novos hardwares. Agora, equipamentos
como ar-condicionado e TV, que são numerosos em grandes unidades, podem ser
controlados remotamente", diz Loureiro.
A demanda por inovações que reduzam gasto de energia só cresce, afirma Rafael Levy,
diretor do Centro de Open Innovation Brasil. "Dos 2.200 executivos com quem
mantemos contato, 33% têm interesse no tema", revela.
Em contrapartida, apenas 4% das start-ups cadastradas no centro estão voltadas para
o problema, segundo Levy. "Isso quer dizer que há espaço, que o mercado precisa de
mais soluções", diz.
Câmara de Comércio Internacional lança Comissão de Energia e Meio
Ambiente
28/04/2017 – Fonte: CNI
A presidente-executiva da Indústria Brasileira de Árvores, Elizabeth de
Carvalhaes, assumiu a presidência da nova comissão nesta quinta-feira (27),
no escritório da CNI em São Paulo

Essa é a quarta comissão da ICC Brasil, que já conta com as comissões de Arbitragem,
de Direito e Prática Comercial e de Propriedade Intelectual
Ampliar a presença de empresas brasileiras em fóruns multilaterais de negociações
sobre clima, energia e biodiversidade é o principal desafio da Comissão de Energia e
Meio Ambiente, lançada pela a Câmara de Comércio Internacional (ICC, na sigla em
inglês), no escritório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo, nesta
quinta-feira (27).
A comissão, liderada pela presidente-executiva da Indústria Brasileira de Árvores,
Elizabeth de Carvalhaes, reforçará a representação internacional do setor empresarial
na questão ambiental. A Câmara de Comércio Internacional ganhou sede no Brasil há
dois anos por meio de parceria com a CNI.
Com o objetivo de implementar o plano estratégico internacional da ICC, o início das
operações da comissão no país pretende alavancar a participação brasileira nas forçastarefas globais da Câmara voltadas para temas como economia verde, precificação de
carbono e mecanismos de mercado, clima e comércio, energia, sustentabilidade
corporativa e água.
Para Elizabeth, a ICC Brasil é uma importante plataforma do setor empresarial e é
fundamental inserir a Ibá na construção e fomento da agenda de clima, meio
ambiente, energia e biodiversidade. “Trata-se de uma importante iniciativa que
contribuirá para o desenvolvimento sustentável do país”, destacou a executiva.

Essa é a quarta comissão da ICC Brasil, que já conta com as comissões de Arbitragem,
de Direito e Prática Comercial e de Propriedade Intelectual. A expectativa do ICC é que
o Brasil lidere as discussões sobre biodiversidade, pela vocação natural do país e pelo
potencial de negócios nessa área.
No lançamento, a ICC apresentou a Carta Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável, que deverá ser um conjunto orientador de princípios para empresas
estabelecerem sistemas de gestão ambiental e de pessoas. Entre os princípios
estabelecidos no documento estão o desenvolvimento sustentável como prioridade
empresarial, gestão e responsabilidade ambiental e social e produtos e serviços
benéficos aos clientes e que minimizem impactos ambientais e sociais.
SOBRE A ICC – Com mais de um século de atividade, a ICC - também conhecida
como Organização Mundial das Empresas –, conquistou o status de membro
observador da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Câmara atua como a voz do
setor empresarial perante organizações internacionais ou governos e defende o
comércio internacional como alavanca para o crescimento econômico e a promoção da
autorregulação do setor empresarial.
Nos últimos anos, a organização foi escolhida pela ONU como porta-voz do setor
empresarial na Conferência do Clima em Paris (COP-21), além de atuar como
protagonista na COP-22 e na Conferência da Biodiversidade (COP-13). No Brasil, país
em que possui 130 empresas associadas, a ICC teve o seu terceiro escritório instalado
fora da sede, localizada em Paris.
Conforme o presidente do Conselho da ICC Brasil e vice-presidente do Conselho da
Suzano Papel e Celulose, Daniel Feffer, a participação da ICC na Organização das
Nações Unidas (ONU) é um passo importante para a comunidade empresarial global.
“Nossa aproximação com a ONU reforça os modelos inclusivos de cooperação entre
organizações de todo o mundo, além de abrir um canal direto para a representação
das empresas-membros da ICC nas conferências internacionais. Com essa nova
Comissão no Brasil, reforçaremos a influência das entidades brasileiras nas
negociações globais relacionadas a meio ambiente, clima e sustentabilidade”,
complementa.
Inadimplência das empresas cai 0,3% no primeiro trimestre, diz Boa Vista
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A inadimplência das empresas em todo o País caiu 0,3% no primeiro trimestre de 2017
quando comparada a igual trimestre do ano anterior, segundo dados divulgados pela
Boa Vista SCPC nesta quinta-feira (27). Depois de três anos consecutivos de alta do
indicador na comparação trimestral, os dados confirmam o recuo da inadimplência das
empresas iniciado no fim de 2016, ainda de acordo com a Boa Vista. No último
trimestre do ano passado, o recuo foi de 2,2%.

Para Flávio Calife, economista da Boa Vista, os números devem ser melhores ao longo
do ano. “As empresas não estão procurando fazer empréstimo, o que deve fazer com
que o endividamento chegue cada vez mais próximo a 0%”, justificou.
Calife acredita que os índices de inadimplência devem diminuir ainda mais este ano
com a redução da Selic, que deve terminar o ano, segundo projeções do mercado no
boletim Focus do Banco Central, em 8,5%. “Já o consumidor final não sente tão
diretamente o ajuste da Selic quanto o empresário”, comparou. “Qualquer redução já
é significativa para o empresário”, argumentou.
O indicador reúne alguns dos principais mecanismos de apontamento de inadimplência
empresarial, ou seja, cheques devolvidos, títulos protestados e registros realizados na
base da Boa Vista SCPC.
Empresas que enviam cobranças por correio devem dar alternativas durante
greve
28/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Consumidores que deixarem de receber alguma conta devido a greve de funcionários
dos Correios, decretada na noite da última quarta-feira (26), seguem obrigados a fazer
seus pagamentos em dia. Entre os motivos que motivaram a paralisação, segundo
trabalhadores, estão ameaças de privatizações da companhia, demissões e
fechamentos de agências.
Não há prazo para encerramento da greve. Segundo o Procon-SP, empresas que
enviam cobranças por correio são obrigadas a oferecer alternativas viáveis para
consumidores fazerem o pagamento. Elas podem ser a partir da internet, de loja física
ou por depósito bancário.
O Procon-SP informa que consumidores que contrataram serviços dos Correios que
não forem prestados terão direito à ressarcimento do valor pago. Caso haja algum
prejuízo moral ou material decorrente da falha no serviço, cabe também pedido de
indenização por vias judiciais.
Em casos de compras pela internet, a empresa que vende os produtos é responsável
por encontrar alternativas para que a entrega seja feita. Em nota, a assessoria de
imprensa dos Correios afirma que o serviço segue sendo prestado normalmente em
todo o país, apesar da paralisação parcial dos trabalhadores. Segundo a companhia, a
greve afeta principalmente áreas operacionais da empresa. As agências estão abertas
e apenas serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje) estão
suspensos.
Levantamento parcial realizado na manhã desta quinta-feira pelos correios mostra que
86,31% do efetivo total da empresa está presente e trabalhando, diz a companhia.
Veja abaixo como lidar com possíveis dificuldades causadas pela greve:
TELEFONIA TIM Clientes podem obter 2ª via de fatura a partir do aplicativo Meu TIM,
pelo site www.meutim.tim.com.br, ou ligando para 144# ou 144 CLARO A 2ª via está
disponível a partir do portal Minha Claro (www.(claro.com.br/minhaclaro), na opção
Fatura Digital ou no aplicativo Claro Digital. Também é possível obter código de barras
para pagamento ligando para o número *1052# VIVO É possível fazer a solicitação da
2ª a partir do aplicativo Meu Vivo. OI Segunda via disponível em
http://www.oi.com.br/minha-oi/segunda-via
TV POR ASSINATURA NET Segunda via disponível no portal Minha Net, em
net.com.br/minhanet, na opção 2ª Via de Fatura, no aplicativo da empresa ou pelo
telefone 10621 SKY O cliente que não receber a fatura pode acessar a 2ª via em
http://www.sky.com.br/minha-sky/login e efetuar o pagamento. ÁGUA SABESP A

empresa informa que as contas de água são impressas por funcionários da companhia
que fazem a leitura dos hidrômetros, portanto, a entrega das contas não é afetada
pela greve dos Correios.
Os clientes também podem acessar a 2ª via através do aplicativo da Sabesp. Para
utilizá-lo é preciso se cadastrar informando e-mail, CPF e senha ELETRICIDADE AES
ELETROPAULO É possível obter 2ª via na agência Virtual da empresa, em
https://www.aeseletropaulo.com.br/para-sua-casa/conteudo/para-sua-casa.
É
preciso ter em mãos o acesso o CPF do titular da conta e seu número de instalação.
Confiança da indústria avança 0,5 ponto em abril ante março, revela FGV
28/04/2017 – Fonte: DCI
Com o resultado, índice manteve-se no maior nível desde maio de 2014,
quando atingiu 92,2 pontos

Confiança da indústria avança 0,5 ponto em abril ante março, revela FGV
Foto: Fotos: Dreamstime e governo RJ
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 0,5 ponto em abril ante março,
alcançando 91,2 pontos, após subir 2,9 pontos no mês anterior, informou nesta sextafeira (28) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice manteve-se no
maior nível desde maio de 2014 (92,2 pontos).
A alta na confiança industrial ocorreu em 11 de 19 segmentos pesquisados e resultou
da combinação de melhores expectativas com suave piora nas percepções sobre a
situação atual. O Índice de Expectativas (IE) avançou 1,3 ponto, para 94,4 pontos, o
maior nível desde abril de 2014 (96,9), e o Índice da Situação Atual (ISA) caiu 0,2
ponto, para 88,3 pontos.
A melhora das expectativas com a evolução do ambiente de negócios foi fundamental
para a alta do IE no mês. O indicador subiu 3,3 pontos, para 97,2 pontos, o maior
nível desde abril de 2014 (98,3). Houve aumento da proporção de empresas prevendo
melhora da situação dos negócios nos seis meses seguintes, de 30,7% para 39,7% do
total, e queda na fatia das que preveem piora, de 11,0% para 10,4% do total.
No ISA, a queda foi determinada pelas avaliações do setor sobre o nível de demanda,
que caiu 1,0 ponto entre março e abril, para 82,9 pontos, influenciado pela
deterioração do mercado interno. A parcela de empresas que avaliam a demanda como
fraca subiu de forma mais intensa (36,9% para 45,7%) do que a elevação daqueles
que avaliam a demanda como forte (6,2% para 8,3%).
O superintendente de Estatísticas Públicas do Ibre/FGV, Aloisio Campelo Junior, avalia
que a pesquisa retrata um setor ainda insatisfeito com a situação presente dos
negócios, mas bem menos pessimista quanto ao futuro do que esteve no ano passado.
Enquanto o nível de produção avança lentamente e a percepção sobre a demanda

volta a piorar, a boa notícia é a consolidação do avanço do otimismo com relação ao
ambiente de negócios no horizonte de seis meses", afirma.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) subiu 0,3 ponto para 74,7%, em
abril. A edição de abril de 2017 do ICI coletou informações de 1.070 empresas entre
os dias 3 e 25 deste mês. A próxima divulgação desse indicador será no dia 29 de
maio de 2017, sendo que a prévia do resultado será publicada no site do Ibre no dia
22 de maio.
Fiesp: INA avança 1,9% no 1º tri e encerra período de 7 trimestres em queda
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A atividade da indústria paulista encerrou o primeiro trimestre deste ano com um
crescimento de 1,9% sobre o acumulado dos primeiros três meses de 2016, segundo
o Indicador de Nível de Atividade (INA) calculado pelo Departamento de Pesquisas e
Estudos Econômicos (Depecon) da Federação e Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp e Ciesp).
Com a expansão trimestral, o setor interrompeu uma série consecutiva de sete
trimestres de recuo na produção fabril. No primeiro trimestre de 2016, a produção
industrial em São Paulo havia recuado 2,4% na comparação com o mesmo período de
2015.
Março em queda
Se na comparação trimestral a indústria paulista acumula alta, no mês de março ela
produziu 0,9% menos que em fevereiro, descontados as diferenças sazonais entre os
dois meses bases de comparação. Já no acumulado em 12 meses, na série sem ajuste
sazonal, verificou-se uma de 6,6%.
O INA acompanha o total de vendas reais, as horas trabalhadas na produção e a
utilização da capacidade instalada (Nuci) da indústria de transformação paulista.
De todos os indicadores de conjuntura que compõem o INA em março, a variável das
horas trabalhadas na produção, com queda de 1,6%, foi a que exerceu maior influência
na formação do resultado negativo no mês. No sentido contrário, o total de vendas
reais subiu 1,7%. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) caiu 0,6 ponto
porcentual de 74,7% em fevereiro para 74,1% em março.
Para o diretor do Depecon, Paulo Francini, o resultado negativo de março não invalida
a tendência de recuperação já avaliada pela entidade, tendo como base para isso este
primeiro trimestre positivo do indicador.
“Mês passado falamos em uma tendência de recuperação lenta, gradual e turbulenta
para a indústria. Hoje, acrescentamos que ela se manterá assim, porém com
fragilidade e, claro, carregando um olhar também político das reformas, que, de certa
maneira, vai moldar o ânimo da economia”, detalha Francini) .
Sensor
A pesquisa Sensor do mês de abril, analisada pelo Depecon da Fiesp e do Ciesp,
manteve pontuação estável, acima dos 50 pontos pelo terceiro mês consecutivo. O
indicador que mede a confiança da indústria paulista atingiu em abril 50,4 pontos,
ante os 50,7 pontos de março, na série com ajuste sazonal.
Leituras acima de 50 pontos sinalizam expectativa de aumento da atividade industrial
para o mês.

Dos indicadores que compõem o Sensor, o estoque se destacou, com 49,2, pontos,
avanço de 2,2 pontos ante os 47 pontos em março, indicando ter havido diminuição
da percepção de estoques excessivos.
O indicador de vendas avançou para 52,8 pontos, dos 50,1 pontos no mês anterior. Já
o indicador de mercado passou para 51,5 pontos em abril de 52,8 pontos em março.
Acima dos 50 pontos, o Sensor indica melhora das condições de mercado.
O resultado para o indicador de emprego foi de 50,1 pontos, recuo de 3,2 pontos em
relação quando registrava no mês anterior 53,3 pontos. Resultados acima dos 50
pontos indicam expectativa de admissões para o mês.
Mudança nos juros de referência do BNDES trará queda de 0,5 a 1 ponto na
Selic, diz Tesouro
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Alan Marques/Folhapress

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi
A mudança na taxa de juros que serve de referência para os empréstimos do BNDES
– a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) será substituída pela TLP (Taxa de Longo
Prazo) a partir do ano que vem – permitirá uma queda na Selic, os juros básicos da
economia, de 0,5 a 1 ponto percentual no prazo de cinco anos.
A estimativa foi divulgada pela secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, ao comentar
a publicação no Diário Oficial da União de medida provisória regulamentando a decisão
do CMN (Conselho Monetário Nacional), que foi tomada no final de março.
O conselho determinou que, a partir de janeiro de 2018, as operações de crédito
passarão a ser contratadas pela TLP, que em um primeiro momento será a mesma da
TJLP (ou seja, se fosse hoje seria de 7% ao ano), mas que passará a ser corrigida
mensalmente pelo Banco Central.
Com a mudança, em cinco anos essa taxa acompanhará totalmente os juros do
mercado, ou seja, não terá mais subsídios do Tesouro ao BNDES. Com menos crédito
direcionado no mercado, um tipo de empréstimo que não é afetado pela política
monetária, o trabalho do BC fica facilitado. Com isso, a taxa básica tem espaço para
ser menor.
"Vamos ter menos crédito direcionado na economia, o que facilita muito e melhora a
eficiência da política monetária", disse Vescovi.
No ano passado, de acordo com ela, o governo gastou R$ 29 bilhões para permitir que
a TJLP seja mais baixa, valor que foi de R$ 15 bilhões neste ano e que seria de R$
10,7 bilhões em 2018, se a mudança não tivesse sido feita. A avaliação é que esse
valor já cairá no ano que vem por conta da renegociação do BNDES e do Tesouro sobre
como são devolvidos esses subsídios aos cofres públicos, e será zerado em cinco anos.

ENTENDA
Ao fim de um período de transição de cinco anos, a TLP será idêntica ao juro da NTNB, atualmente um dos títulos mais populares do Tesouro Direto.
Esse título reflete o custo de captação de recursos pelo Tesouro Nacional junto ao
mercado. Portanto, acompanha os ciclos econômicos e a taxa básica de juros.
Com isso, o custo dessas operações de crédito deixa de ser uma decisão de governo
e passa a acompanhar as taxas de juros de mercado.
A TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), que é a taxa de referência atual e que foi
reduzida de 7,5% para 7% ao ano, permanecerá valendo para o estoque de
empréstimos já contratados até o fim de 2017.
A taxa em vigor atualmente, a TJLP, tem seus juros decididos trimestralmente pelo
CMN (Conselho Monetário Nacional, formado por Banco Central e pelos ministérios da
Fazenda e do Planejamento).
A base de cálculo da taxa é a meta de inflação e o risco-país, mas a decisão sobre o
percentual acaba muitas vezes sendo política. Com isso, o Tesouro acaba subsidiando
a diferença entre o que paga para captar recursos e os juros cobrados pelo BNDES dos
tomadores de crédito.
Como a TJLP continuará corrigindo o estoque de empréstimos contratados até 2017,
ela continuará a ser decidida a cada três meses pelo CMN.
Confiança de serviços do Brasil volta a cair após 3 meses de alta, mostra FGV
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil interrompeu série de três altas e
recuou em abril, sinalizando ajuste na avaliação do setor sobre as condições de
negócios, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio
Vargas (FGV).
O ICS caiu 1,1 ponto e foi a 84,2 pontos em abril, depois de ter alcançado no mês
anterior o nível mais alto desde abril de 2009.
"De maneira geral, os indicadores permanecem em patamar historicamente baixo, e
com distanciamento considerável nas avaliações sobre as condições correntes e
futuras, o que sinaliza a possibilidade de o nível de atividade real se manter moderado
nos próximos meses, destacou o consultor do FGV/IBRE, Silvio Sales
Sales explicou ainda que a piora dos indicadores sobre o mercado de trabalho afeta o
setor de serviços já que depende da demanda doméstica.
O resultado deste mês decorreu principalmente da piora de 4,3 pontos do Índice de
Expectativas (IE-S), chegando a 92,1 pontos, com forte piora do índice que mede a
demanda prevista. Por outro lado, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 2,2 pontos
e foi a 76,6 pontos.
A leitura acompanha a confiança do consumidor, que em abril interrompeu sequência
de três meses de melhora e recuou diante de um pessimismo relacionado a eventos
políticos no país.
Em fevereiro, o volume do setor de serviços do Brasil registrou crescimento de 0,7 por
cento em fevereiro em relação a janeiro, com destaque para os serviços prestados à
família, de acordo com dados do IBGE.

Consumo de energia elétrica no Brasil cai 7,3% entre 1º e 25 de abril, diz
CCEE
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O consumo de energia elétrica caiu 7,3 por cento entre os dias 1º e 25 de abril, ante
o igual período do ano anterior, influenciado pela queda nas temperaturas e pelos
feriados de Páscoa e Tiradentes, informou a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) nesta quinta-feira.
No mercado cativo, onde clientes são atendidos pelas distribuidoras, o consumo caiu
14,1 por cento, influenciado também pela migração de empresas desse setor para o
mercado livre, onde grandes consumidores negociam contratos de suprimento
diretamente com geradores e comercializadoras.
O mercado livre, por sua vez, teve alta de 15,5 por cento no consumo, impactado
justamente por essa movimentação de clientes. Caso fosse desconsiderada a
migração, havia queda de 4,3 por cento no consumo.
Entre os setores analisados pela CCEE, os maiores aumentos no consumo foram nos
setores de comércio (96,9 por cento), serviços (75,1 por cento) e telecomunicações
(72,2 por cento) -crescimento este que está ligado diretamente à migração de clientes
para o mercado livre.
A CCEE também apontou queda de 6,5 por cento na geração de energia elétrica no
mesmo período.
Valorização do dólar ajudou na alta do IPP de março, diz IBGE
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A valorização do dólar ajudou a pressionar a inflação da indústria em março, junto
com os aumentos nos preços do minério de ferro e dos produtos químicos, segundo
Alexandre Brandão, gerente do Índice de Preços ao Produtor (IPP) no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPP saiu de um recuo de 0,45% em
fevereiro para alta de 0,09% em março. O real teve desvalorização de 0,8% em
relação ao dólar no período.
“No mês de março houve depreciação do real. Então os produtos dolarizados, como
aviões, fumo, celulose, podem ter refletido uma pressão do câmbio. Mas foram 17
setores que tiveram aumento de preços em março, contra 10 atividades com aumentos
no mês anterior, então não é só por causa do dólar”, disse Brandão.
O pesquisador do IBGE lembra que as indústrias extrativas tiveram um avanço de
3,44% em março, impulsionadas pelo minério de ferro, que encarece também os
produtos de atividades às quais serve de insumo, como a metalurgia. “A variação de
preços do minério de ferro tem sido muito elevada. Isso pressiona o setor extrativo,
mas também outros setores em que ele é matéria-prima”, confirmou Brandão. Na
metalurgia, a alta de preços foi de 1,40% em março.
Outro setor sob influência é o de veículos, com crescimento de 0,07% no mês.
“Automóveis têm um aumento pequeno de preços, devido à entrada de novos
produtos, ora numa montadora, ora em outra. E obviamente tem o impacto de custo,
por causa do minério de ferro”, afirmou o gerente do IPP.
A atividade de outros produtos químicos também teve forte impacto positivo para o
IPP de março, com alta de 1,69%, puxado por reajustes de itens que têm como insumo
a nafta, negociada no mercado internacional.

Embora os aumentos tenham sido mais disseminados em março, dois setores
importantes da indústria brasileira registraram recuos e impediram uma alta maior na
porta de fábrica: alimentos, com queda de 0,77%, e refino de petróleo e produtos de
álcool, com redução de 3,25%.
“Esses dois setores são setores grandes, que juntos pesam quase 32% do IPP. Eles
estão com variação negativa. Então um aumento maior de preços não ocorreu
realmente porque esses dois seguraram uma alta maior”, concluiu Brandão.
No caso de alimentos, houve impacto da safra recorde de soja e da queima de estoques
de açúcar cristal com as perspectivas de entrada da nova safra de cana. No refino,
gasolina e diesel ficaram mais baratos com o repasse para o mercado interno da queda
na cotação do petróleo no mercado externo.
Para Tesouro, há indícios de crescimento da economia no 1º trimestre
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, reafirmou nesta quinta-feira, 27,
que a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017 será cumprida pelo governo
federal. Ela defendeu também que existem indícios de que a economia apresentará
crescimento já no primeiro trimestre do ano.
“Já existem revisões de estimativas de especialistas que apontam para um
crescimento de até 1% do PIB em 2017. Entre os motivos, estão as projeções da safra
agrícola e a recuperação da economia rural. Em decorrência dessa super safra já há
aumento de vendas de máquinas agrícolas e isso pode alavancar o varejo no interior
do País”, considerou.
Ana Paula também citou a desinflação da economia e o cenário de queda de juros, que
classificou como “muito consistente”. “Isso favorece a desalavancagem das empresas
e a retomada dos investimentos. Os analistas têm nos trazido essas avaliações e há
uma perspectiva de que o ano será muito positivo para a retomada da atividade
econômica”, completou.
A secretária lembrou ainda que os leilões de petróleo e outras concessões podem ser
incluídos nas expectativas de receitas para este ano, citando especificamente o 3º
leilão de áreas no pré-sal. “Aguardamos o cronograma dessas licitações. São receitas
que podem melhorar, mesmo que parcialmente, a situação de contingenciamento do
orçamento”, acrescentou.
Ela também negou que haja qualquer previsão de aumento de impostos neste ano.
“Não há previsão ou decisão sobre aumento de tributos. Isso é uma decisão de governo
que depende da reavaliação que fazemos bimestralmente nas receitas e despesas”,
concluiu.
RRF
A secretária do Tesouro Nacional avaliou que órgão irá aguardar o fim da tramitação
do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados no Congresso para se posicionar
sobre as mudanças no projeto. Ela não quis comentar a retirada pela Câmara dos
Deputados da exigência de aumento da contribuição previdência dos servidores
estaduais.
“O RRF precisa ser um instrumento para alcançar o reequilíbrio fiscal dos entes em
calamidade financeira”, limitou-se a responder. “Vamos aguardar o fim das votações
para fazer as contas”, disse.

Dividendos
Ana Paula também avaliou que a previsão de pagamento de dividendos ficou maior
em 2017 devido ao resultado financeiro das companhias públicas. “Também vamos
recolher cerca de R$ 2 bilhões em dividendos decorrentes das operações da venda de
ativos”, afirmou. A previsão do governo para as receitas com dividendos e
participações neste ano é de R$ 9,4 bilhões.
Teto de gastos
A secretária do Tesouro Nacional disse não enxergar riscos de que outros órgãos e
poderes ultrapassem os limites do teto de gastos em 2017, já considerando o espaço
da compensação que o governo federal pode fazer nos três primeiros anos de vigência
da medida. “Acreditamos que esse limite que foi dado será suficiente para as
compensações iniciais. Mas é importante que monitoremos todos juntos o
cumprimento dessa regra importante para a consolidação fiscal do País”, completou.
Previdência
Ela avaliou que a reforma da Previdência é um conjunto de medidas mais complexo
que o teto de gastos aprovado no ano passado pelo Congresso. Ela considerou natural
que o debate sobre a reforma no Congresso leve mais tempo. “O teto de gastos era
uma regra, mas a Previdência são várias regras. É importante que a sociedade seja
convencida e entenda esse processo, e é importante que os parlamentares façam esse
debate”, analisou.
BNDES
A secretária do Tesouro Nacional disse ainda que a projeção para o custo dos subsídios
implícitos ao órgão nos empréstimos do BNDES para 2018 é de R$ 10,7 bilhões, mas
essa estimativa não considera a repactuação dos contratos do Tesouro com o banco
de fomento. Com a repactuação, esse custo deverá ser menor no próximo ano.
Até o fim deste ano, todos os contratos entre Tesouro e BDNES deixarão de usar a
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para adotarem a Taxa de Longo Prazo (TLP), que
entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. Com a nova taxa, a expectativa do Tesouro
é de que o custo dos subsídios implícitos chegue a zero em até cinco anos.
O secretário-adjunto do Tesouro, Otávio Ladeira, explicou que a repactuação dos
contratos ao longo tempo proporcionará pagamentos do BNDES ao Tesouro mais
aderentes ao “mix” de remunerações dos recursos do banco, que envolverá TJLP, TLP
e Selic.
Ele explicou ainda que os recursos do FAT e do Fundo da Marinha Mercante
emprestados pelo BNDES não precisam de repactuação e passarão a ser remunerados
pela TLP conforme a renovação do estoque desses contratos.
Ana Paula esclareceu ainda que a repactuação vale apenas entre o BNDES e o Tesouro.
Já os contratos de empréstimos firmados entre o BNDES e as empresas até 31 de
dezembro deste ano continuarão corrigidos pela TJLP. Apenas os novos financiamentos
ao setor produtivo a partir de 1º de janeiro serão calculados com a TLP.
Questionada sobre a possibilidade de uma nova devolução antecipada de recursos do
BNDES à União, Ana Paula respondeu apenas que essa é uma decisão do banco de
fomento e não do Tesouro. No fim do ano passado, o banco de fomento devolveu R$
100 bilhões ao Tesouro.
Inadimplência do consumidor na cidade de Curitiba cai 3,6% no 1º trimestre
28/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
A inadimplência do consumidor na cidade de Curitiba caiu 3,6% no acumulado do ano
(1º trimestre), em comparação ao mesmo período de 2016, de acordo com os dados

da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) divulgados pela Associação
Comercial do Paraná (ACP). Na comparação interanual, contra o mesmo mês do ano
anterior, a queda foi de 7,1%. Já contra o mês anterior (mar-17 contra fev-17) a
inadimplência caiu 0,4% na capital paranaense.
Recuperação de crédito
O indicador de recuperação de crédito do consumidor na cidade – obtido a partir da
quantidade de exclusões dos registros de inadimplência – apresentou queda de 2,2%
no acumulado do ano (1º trimestre), em comparação ao mesmo período de 2016.
Na comparação interanual, contra o mesmo mês do ano anterior, houve retração de
2,9%. Já contra o mês anterior (mar-17 contra fev-17) a recuperação de crédito caiu
1,3% na capital paranaense.
Urgência deve ser o primeiro ponto da reforma trabalhista discutido no
Senado
28/04/2017 – Fonte: Senado Notícias

Os senadores deverão decidir se a proposta de reforma trabalhista aprovada pela
Câmara tramitará ou não em regime de urgência
A reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira
(26) ainda não chegou ao Senado, mas a sua tramitação já é alvo de debates entre
os parlamentares. Enquanto a oposição cobra uma análise cuidadosa do tema, com a
participação de várias comissões e mudanças no texto, a base do governo defende
rapidez na tramitação pela importância das medidas previstas pelo projeto.
A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) afirma que já espera um pedido de
urgência para o projeto da parte da base do governo, e antecipou que essa iniciativa
encontrará resistência.
— Eu espero que esse seja o primeiro ponto que nós devemos enfrentar. Não é
admissível, não só em nome dos direitos dos trabalhadores, mas do próprio país, que
uma matéria dessa monta tramite em regime de urgência.
A proposta de reforma, encaminhada pelo Executivo no final de 2016, altera diversos
pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ela promove mudanças como a
prevalência de decisões tomadas em negociações coletivas sobre a legislação, o fim
do imposto sindical obrigatório, e a regulamentação do trabalho intermitente (por
hora) e do trabalho à distância.
Apesar da posição contrária à reforma, membros da oposição reconhecem ser preciso
atualizar as regras trabalhistas. No entanto, eles reivindicam que os trabalhadores não
percam direitos adquiridos e nem a proteção da CLT. É o que afirma o senador Jorge
Viana (PT-AC).
— Temos, sim, que fazer atualização da legislação trabalhista, fazer com que haja
mais facilitação para empregar, e não destruir o direito mínimo. Não podemos pegar
um momento como este, em que a economia do Brasil está fragilizada, e simplesmente
fazer um desmonte de toda uma conquista.

Os oposicionistas têm o apoio do líder do partido do presidente da República, Michel
Temer, no Senado. Renan Calheiros (AL), que lidera a bancada do PMDB, também
quer que o assunto seja tratado "com muita deliberação" e "sem fazer ouvidos moucos
à sociedade". Ele fala, inclusive, em mudanças no texto aprovado pelos deputados.
— Eu acho que o Senado precisa ter serenidade. É muito importante atualizar leis,
mas outra coisa é fazer um desmonte de direitos de trabalhadores conquistados ao
longo de muitos anos. Não acredito que a reforma passe aqui no Senado Federal da
forma que vem da Câmara dos Deputados. Não acredito que ela chegue aqui sem
consultar opiniões.
"Bicho papão"
Por outro lado, a base do governo quer uma resolução rápida para o assunto. O líder
do PSDB, senador Paulo Bauer (SC), diz acreditar que a reforma trabalhista está sendo
injustamente encarada como um perigo quando é, em sua opinião, uma saída para
melhorar a economia nacional e gerar emprego.
— Eu concordo que, depois de uma votação na Câmara, o assunto deva ser votado
com rapidez pelo Senado. A reforma trabalhista, na verdade não é um 'bicho papão',
um problema. É um caminho novo.
Entre os senadores que defendem a aprovação da reforma, o argumento é que ela é
necessária para assegurar a retomada de contratações pelo setor produtivo. Segundo
o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), a maior fragilização possível para os
trabalhadores são as elevadas taxas de desemprego e informalidade. Segundo dados
citados por ele, o Brasil possui cerca de 24% da sua população em idade ativa sem
trabalho.
— Nós temos mais de 40 milhões de pessoas, hoje, que poderiam estar no mercado
de trabalho e não estão. A retomada do emprego passa obrigatoriamente por essa
reforma trabalhista que o presidente Michel Temer teve a coragem de mandar para o
Congresso Nacional.
A senadora Ana Amélia (PP-RS) também celebra a aprovação do projeto pela Câmara
e avalia que o seu maior mérito é fazer com que a CLT deixe de enxergar o trabalhador
“como se fosse incapaz de decidir o que é mais conveniente para ele”.
— Nós temos que libertar o trabalhador desse grave sistema que impõe a ele uma
tutela, seja de sindicatos, seja da lei. Querem que continue essa realidade, não
entendendo a capacidade, a inteligência, a competência de um trabalhador de
qualquer nível?
Rejeição
Parte da oposição, no entanto, fala em rejeitar completamente a proposta. É o caso
do senador Humberto Costa (PT-PE), que considera a iniciativa “o enterro da CLT” e
afirma que muitas das alterações foram propostas diretamente por entidades
patronais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Para o senador, a reforma trabalhista é uma das consequências do impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseff, decidido pelo Senado em agosto de 2016.
— As manifestações de rua do ano passado contra a presidenta Dilma e contra o PT,
das quais participaram milhões de brasileiros que estavam praticamente cegos e
desavisados, foram a maior mobilização que trabalhadores realizaram contra si
mesmos em toda a história do nosso país.
A senadora Regina Sousa (PT-PI) diz que a reforma coloca os trabalhadores em posição
de fragilidade diante dos empregadores. Segundo ela, com o desemprego em alta,

eles não terão poder de barganha para negociar melhores condições de trabalho. E,
ser as propostas da reforma de Temer entrarem em vigor, não terão mais as garantias
da CLT.
— Boa parte dos patrões neste país ainda tem a mentalidade do século XVI. Eles vão
tratar bem trabalhador depois que tiverem toda a abertura para fazerem o que
quiserem? A CLT não é o fetiche dos trabalhadores, mas ela garante o mínimo de
dignidade, e agora eles não vão mais ter.
No STF: "Plenário define tese de repercussão geral sobre responsabilidade
de entes públicos em terceirização"
28/04/2017 – Fonte: Relações Trabalhistas
O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, nesta quarta-feira (26), a tese de
repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, que
discute a responsabilidade da administração pública gerada pelo inadimplemento de
verbas trabalhistas de empresas prestadoras de serviços contratadas por meio de
licitações.
A tese aprovada foi proposta pelo ministro Luiz Fux, autor do voto vencedor no
julgamento, concluído no dia 30/3, e foi redigida nos seguintes termos:
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não
transfere ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu
pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71,
parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993.
Processos
relacionados
RE 760931

Renan Calheiros atua para modificar e atrasar reforma trabalhista no Senado
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), atua nos bastidores para tentar
alterar o texto da reforma trabalhista, aprovado na quarta-feira, 26, pela Câmara. Ele
também quer atrasar a tramitação da proposta, fazendo com que ela passe por
diversos colegiados da Casa: Comissão de Assuntos Sociais (CAS), Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – antes de
seguir para o plenário.
Renan tem buscado apoio de parlamentares insatisfeitos dentro da bancada do PMDB
e de outros partidos da base aliada, que estariam desconfortáveis com trechos do
projeto. Para isso, ele conta ainda com a queda de popularidade do presidente Michel
Temer, cuja avaliação positiva caiu para 4%, segundo pesquisa da consultoria Ipsos
divulgada na quarta-feira. Renan também já está em contato com parlamentares da
oposição para alinhar a sua estratégia.
A tramitação do texto dependeria de um entendimento entre o presidente da Casa,
Eunício Oliveira (PMDB-CE), internado na madrugada desta quinta-feira, 27, após um
mal-estar, e os líderes partidários. Caso a proposta passe pela CCJ, Renan possui um
forte aliado na presidência do colegiado, Edison Lobão (PMDB-MA), que seria
responsável por nomear o relator do texto. Já na CAS, a presidente é a senadora Marta
Suplicy (PMDB-SP), que já sinalizou descontentamento com o governo.

Alguns governistas, entretanto, avaliam que Renan não conseguiria reunir um número
suficiente de parlamentares para combater o texto aprovado na Câmara. O objetivo
agora, dizem, é evitar o enfrentamento direto com o líder do PMDB e tentar o apoio
dos senadores individualmente para que a tramitação seja acelerada. A expectativa
dos aliados de Temer é votar a reforma em cerca de três semanas, mantendo o texto
aprovado pelos deputados.
Hoje, Renan voltou a criticar abertamente a reforma trabalhista em discurso no
plenário. O líder da bancada defendeu que “cabe ao Senado mudar muita coisa que
veio da Câmara”. Segundo ele, o texto aprovado na madrugada desta quinta-feira (27)
chega a “constranger” integrantes da base governista.
“Não acredito que essa reforma saia da Câmara e chegue aqui, ao Senado Federal –
reforma de ouvidos moucos -, sem consultar opiniões; reforma que só interessa à
banca, ao sistema financeiro, rejeitada em peso e de cabo a rabo pela população;
reforma tão malfeita, que chega a constranger e a coagir a base do próprio governo.
Por isso ela vai e volta, de recuo em recuo”, declarou.
Renan avalia que a reforma é “injusta”, porque retira direitos dos trabalhadores. “Ela
rebaixa os salários, é sua consequência mais imediata e perversa. Ela pretende deixar
o trabalhador sem defesa, condenado a aceitar acordos que reduzem a remuneração,
suprimem reajustes e revogam garantias no emprego. Todos sabemos que acordos
forçados em plena recessão, com 13 milhões de desempregados e com o desemprego
aumentando mês a mês, é pedir que se aceite a crueldade como caridade”, criticou.
Temer quer enfiar retirada de direitos trabalhistas 'goela abaixo', diz Renan
28/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
Com a aprovação da reforma trabalhista na Câmara, o líder do PMDB no Senado,
Renan Calheiros (AL), reforçou seu discurso crítico às propostas do governo de Michel
Temer, disse que o texto será alterado na Casa e afirmou que o presidente quer
empurrar "goela abaixo" dos trabalhadores uma "retirada de direitos". Renan disse
que o governo deveria se comunicar com os trabalhadores sobre a situação do
emprego no país e sobre as alterações na legislação trabalhista, em especial às
vésperas do 1º de Maio.
"O Brasil precisa falar aos seus trabalhadores, que vivem um momento de angústia e
crueldade. Não é normal que o presidente da República deixe de falar e empurre goela
abaixo dos trabalhadores uma retirada de direitos", disse à reportagem o líder do
PMDB. Apesar de comandar a bancada do partido do presidente, Renan já havia
manifestado posições duras contra a reforma da Previdência, considerada prioritária
por Temer. Agora, o senador passou a atacar a reforma trabalhista, que deve começar
a ser discutida no Senado nas próximas semanas.
Ele afirmou nesta quinta-feira (27) que o texto aprovado na Câmara deve sofrer
modificações no Senado, o que deve atrasar sua tramitação no Congresso. "Muita coisa
vai ser alterada aqui no Senado, como esse desmonte dos sindicatos, no momento em
que a negociação das categorias passa a prevalecer sobre a legislação. Parece
contraditório", criticou.
"Desmontar a legislação trabalhista do dia para a noite é ruim, é injusto, sobretudo
em plena recessão, com 13 milhões de desempregados." Acuado pela Lava Jato e com
perspectivas de não se reeleger, o líder do PMDB no Senado tem feito discursos
públicos contra as reformas econômicas.
Declarou, por exemplo, que a mudança na Previdência proposta pelo Planalto "pune
os trabalhadores e o Nordeste". "O governo errou ao fazer uma opção pela recessão,
enquanto deveria estar preocupado com uma agenda de retomada do crescimento",

declarou. Renan também tomou a tribuna do Senado no início da tarde desta quarta
(26), horas depois da aprovação da reforma trabalhista na Câmara, para criticar o
projeto apresentado pelo governo.
"A reforma retira direitos e, se retira direito, é injusta. Ponto. Ela rebaixa os salários,
é sua consequência mais imediata e perversa", afirmou. "Todos sabemos que acordos
forçados em plena recessão, com 13 milhões de desempregados e com o desemprego
aumentando mês a mês, é pedir que se aceite a crueldade como caridade." "Meu dever
como Senador, como representante de Alagoas nesta Casa, é alertar para o perigo
que o país está correndo", disse o senador. "A reforma trabalhista vai fatalmente
aprofundar a desigualdade social."
Nova regra da CLT pode desequilibrar índice de confiança do cliente e lojista
28/04/2017 – Fonte: GS Notícias
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Enquanto a confiança do varejista começa a dar sinais de melhora apoiado na previsão
de mudanças nas atuais regras para o trabalho formal no País, os consumidores, ainda
sem mensurar bem o impacto destas alterações, devem entrar em um período de
maior receio para consumir.
"O excesso de informações conflitantes sobre o que muda com as alterações [na CLT]
é o principal motivo para a desconfiança do consumidor, que tem medo de perder seu
poder de compra ou precisar aumentar as fontes de rendimento com mais jornadas",
resume o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), e coordenador do núcleo
de varejo da universidade, Cleber Santana.
Na visão do acadêmico, essa insegurança do brasileiro, somada ao maior otimismo do
lojista, pode resultar em um desequilíbrio de estoques, além de prospecções
equivocadas sobre o desempenho futuro. "Para o varejista a regra será positiva.
Haverá mais flexibilidade para contratação, menos obrigações fiscais e burocracia para
começar ou encerrar contratos e isso pode mascarar a realidade de crise no consumo
que ainda vivemos", diz.
A visão do acadêmico vem em linha com a do empresário José Carlos Maciel, dono de
três lojas de vestuário no ABC Paulista, Grande São Paulo. Encabeçando as bandeiras
Super Bem, Menina Moça e Bala de Gude o empresário conta que ainda está com os
pés no chão.
"Fui a uma convenção de empresários do varejo recentemente e havia um otimismo
muito grande com o futuro. Mas eu acho cedo para comemorar", conta.
Segundo ele, a loja Menina Moça, em Santo André, viu a rentabilidade recuar quase
40%. "Não há mudança que reverta essa queda de um dia para o outro. Vou ter que
batalhar muito para voltar ao faturamento de 2014."

Com os resultados enfraquecidos em função da crise, José Carlos conta que precisou
diminuir em 25% o quadro de funcionário das três unidades, funções que não devem
ser repostas imediatamente após a eventual aprovação da lei. "Não pretendo
terceirizar esse atendimento, mas também não vou reabrir os postos antes de sentir
que há realmente uma melhora nas vendas, disse ele, lembrando que pretende
continuar contratando CLT para manter "O atual nível de atendimento e baixa
rotatividade de empregados."
Direções opostas
Um exemplo desse descolamento da expectativa do consumidor e do varejista pode
ser visto essa semana nos indicadores de confiança da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em abril, enquanto a confiança do lojista avançou 3,5 pontos na comparação com
março, enquanto a percepção do varejista com a economia e compras caiu 3,1 pontos
na mesma base de comparação. "Esse indicador tende a correrem em caminhos
opostos nos próximos meses, até que o consumidor assimile que a reforma não vai
ser tão ruim, ou o varejista perceba que a reforma não foi tão boa", diz o professor da
UFPA.
No Índice de Confiança do Comércio (Icom) divulgado ontem pela FGV, foi apurado,
em março que a confiança atingiu 89,1 pontos, ante aos 85,6 pontos verificados em
março. Com isso o indicador alcançou o maior nível desde outubro de 2014. "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.
De acordo com o balanço divulgado ontem, 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, que subiu 6,8 pontos no mês (82,9 pontos). O indicador de
Expectativas registrou pequena alta de 0,2 ponto, alcançando 95,8 pontos (veja mais
no gráfico)
"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.
Reforma trabalhista “rasgou” mesmo a CLT ou isso é choro de sindicalista?
28/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Aprovação ao texto da reforma trabalhista se divide entre aqueles que dizem
que a CLT foi rasgada e os que defendem a sua modernização. De fato, as
relações trabalhistas mudarão substancialmente

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante a votação
da reforma trabalhista: opositores fizeram barulho contra o projeto. Antonio Cruz/
Agência Brasil

A reforma trabalhista divide paixões tal qual um clássico de futebol, em que sobra
gritaria e falta argumentação. A sessão no plenário da Câmara dos Deputados, que
aprovou o texto-substitutivo do relator Rogério Marinho (PSDB-RN), mostrou bem o
Fla-Flu que contaminou o debate: enquanto a oposição e críticos bradavam que a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estava sendo rasgada e enterrada,
governistas e outros comemoravam a atualização e modernização da lei. Tudo isso
sem meio termo. Mas, um ponto é fato: a reforma em curso é muito mais profunda
do que a proposta inicialmente pelo governo federal – e altera substancialmente as
relações trabalhistas no Brasil.
Desde que foi criada, em 1943, no governo Getúlio Vargas, a CLT passou por
mudanças esparsas. O fato de ter passado tantas décadas ‘intocada’ acabou causando
um anacronismo da legislação em vigor com a realidade do país. “Se não fosse a
modernização dessa lei, conviveríamos com uma CLT que diz que a mulher para litigar
na justiça do trabalho precisa da autorização do marido”, exemplifica o juiz do trabalho
Marlos Melek, que atuou na comissão de redação da reforma na Câmara. Ele explica
que a reforma tenta colocar a CLT no espírito do seu tempo, usando como pilares a
liberdade, segurança jurídica e a simplificação.
Outro exemplo da necessidade de se mexer na lei é lembrado por Elton Duarte Batalha,
professor de Direito Trabalhista da Universidade Presbiteriana Mackenzie: a CLT não
permite que uma pessoa com mais de 50 anos fracione as férias, porque já a considera
idosa. “Essa reforma não é perfeita, mas é muito boa porque terá mais segurança
jurídica, quando você analisa todos os tópicos”, analisa.
Para Batalha, a reforma não precariza os direitos dos trabalhadores, mas modifica a
lógica da relação trabalhista. Atualmente, o Estado impõe os direitos e as partes sociais
– empregados e empregadores – têm de cumprir. Com a reforma, são as próprias
partes que poderão definir quais os pontos mais importantes da relação de trabalho,
observado o mínimo da lei. “A dignidade do trabalhador está na Constituição e não vai
ser tocada. Na prática, eu não vejo esse prejuízo que tanto falam”, afirma.
Debate polarizado e atropelo em Brasília
A polarização expressiva sobre o tema e o cenário político acabam por desviar o foco
do debate sobre o que está de fato sendo mudado. Para o advogado especialista em
relações do trabalho Fabiano Zavanella, sócio do Rocha, Calderon e Advogados
Associados, algumas mudanças na CLT já deveriam ter ocorrido há tempos. “Há muitas
coisas obsoletas na CLT e algumas posturas do judiciário trabalhista contribuíram para
o agravamento do cenário [da crise] e até o fechamento de empregos”, pondera. Para
ele, garantir o emprego também implica em preservar as empresas.
Por outro lado, ele pondera que o modo como a reforma foi conduzida em Brasília –
com muita pressa – acabou por contaminar as informações sobre o conteúdo da
reforma.
“Se olhou para o aspecto político e se deixou de lado a análise aprofundada do que
está sendo feito. Podemos questionar o processo legislativo, que foi feito no atropelo,
mas com o texto tem de ter parcimônia”, analisa.
Mais de 900 artigos
Mesmo com a reforma trabalhista, a CLT continua uma gigante, com mais de 900
artigos. O juiz do trabalho e membro da comissão de redação da reforma na Câmara,
Marlos Melek, pondera que no Brasil todas as leis são muito inchadas – não é uma
exclusividade da CLT.
“Gostamos muito de legislar e isso está diretamente relacionado à vontade que o
estado brasileiro tem de se meter na vida das pessoas. E isso se repete na esfera
trabalhista”, argumenta.

Mudanças como o acordo de demissão ainda exigem maior reflexão
A reforma trabalhista atualiza a CLT para regulamentar realidades que já estão
presentes no mercado de trabalho, como o home office.
O professor de direito trabalhista do Mackenzie Elton Duarte Batalha pondera que ao
regulamentar o teletrabalho, a reforma está tirando do limbo milhares de
trabalhadores que agora poderão receber tratamento adequado pelo desempenho de
suas atividades. “O trabalho intermitente, que já existe na Itália e em Portugal, vai
abrir possibilidade para quem não quer trabalhar o dia inteiro”, lembra.
Outras medidas positivas apontadas por Batalha e também pelo advogado Fabiano
Zavanella estão relacionadas com os aspectos processuais.
O estabelecimento de critérios para comprovar a necessidade de acesso à justiça
gratuita, a sucumbência e a punição para a litigância de má-fé tendem a diminuir as
ações aventureiras – e com isso o volume total de processos também deve ser
reduzido.
Por outro lado, há algumas mudanças que exigem reflexão. Para Zavanella, a previsão
que merece mais atenção é a o acordo de demissão – em que o empregado tem acesso
a 80% do saldo do FGTS, metade do valor do aviso prévio e indenização pela demissão,
mas fica sem seguro-desemprego.
Apesar de o acordo informal já acontecer na prática, a possibilidade de uma dispensa
consensual pode trazer riscos ao trabalhador. “Há o risco de as empresas forçarem
para que as dispensas aconteçam dessa nova forma. Parece-me que as empresa de
boa-fé não farão isso, mas não podemos pensar só nessas”.
Zavazella ainda destaca outros dois pontos polêmicos: o das horas in itinere, que hoje
contam como jornada e com a reforma não serão mais computados como tal, e as
dispensas coletivas, que não precisarão necessariamente de negociação para
acontecer. Para ele, essa dispensa é mais complexa pelo reflexo que pode causar,
como uma grande empresa em um município pequeno, o que não afetaria só o
empregado, mas a economia local também.
Planalto negocia votos para reforma da Previdência, mas já admite estender
cronograma
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O Palácio do Planalto vai usar os próximos dias para levantar caso a caso a situação
dos partidos e deputados que votaram contra o governo na reforma trabalhista e
tentar reverter votos contrários, mas já admite estender "por alguns dias" o
cronograma da reforma da Previdência para não correr riscos, disseram à Reuters
fontes palacianas.
A avaliação do Planalto é que os votos obtidos na quarta-feira com a reforma
trabalhista, 296, somados a ausências de deputados da base, seriam suficientes para
alcançar os 308 necessários. Mas uma das fontes admite que é preciso garantir mais
do que isso.
"Na prática, com os votos que teve ontem, o governo tem capacidade de trabalhar
para manter todos porque são votos que têm tendência a votar pelas reformas", disse
a fonte. "Mas tem que fazer um trabalho de identificação e de convencimento, o que
vai ser feito nos próximos dias."
O próprio presidente Michel Temer deve entrar nas conversas, em casos específicos e,
segundo a fonte, admite atrasar o cronograma por alguns dias, se for preciso.

"Se for necessário o atraso de alguns dias, pode acontecer. Nada muito longo, mas o
suficiente para garantir chegarmos ao plenário com os votos", disse a fonte.
Ao ser derrotado na primeira votação da urgência para a reforma trabalhista, o
Planalto avisou que as negociações com os partidos da base iriam endurecer dali para
frente. Nos dias seguintes, o governo negociou cargos e nomeações, mas nem tudo
se reverteu em votos.
O PTN, por exemplo, recebeu a presidência da Fundação Nacional da Saúde, mas
entregou apenas um voto a mais do que na votação da urgência da reforma. "Aí tem
que ver o que eles querem. Vamos ter que conversar, porque assim não pode ser",
disse a fonte.
Em relação ao PSB, que fechou questão contra as reformas mas faz parte da base do
governo, a análise é que não se deve conseguir mais do que a votação de quarta-feira.
O partido rachou, e deputados que votaram com o governo podem ser punidos.
"Não tem como melhorar muito. O governo vai tentar proteger de alguma forma os
que apoiaram", disse a fonte.
Depois de saber da decisão do PDT de expulsar o deputado Carlos Cadoca (PE) por ter
votado pela reforma, Michel Temer conversou com o parlamentar.
Mesmo os votos favoráveis à reforma trabalhista, no entanto, podem não representar
automaticamente apoio à proposta previdenciária, que é mais polêmica e enfrenta
mais resistência na população.
'Ressaca trabalhista' e greve adiam votação de Previdência em comissão
28/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
A 'ressaca' da sessão em que se aprovou a reforma trabalhista na madrugada desta
quinta-feira (27) esvaziou a Câmara dos Deputados pela manhã. Como consequência,
várias comissões foram canceladas, inclusive que discute a reforma da Previdência.
Com isso, a última sessão de debates foi adiada para terça-feira (2), atrasando em ao
menos um dia a votação no colegiado, cuja previsão era de que ocorresse na terça e
agora remarcada para começar na tarde de quarta-feira (3). Some-se a isso outros
dois fatores.
Com a greve geral convocada para esta sexta-feira (28), parlamentares estão
antecipando para esta tarde seus voos de volta aos Estados de origem. Além disso,
havia um temor em realizar a votação um dia após o feriado do Dia do Trabalhador
(1º), tradicionalmente marcado por manifestações pelo país.
No momento em que o presidente da comissão especial do impeachment, deputado
Carlos Marun (PMDB-MS), decidiu encerrar a sessão desta manhã, o painel marcava
presença de 19 dos 70 membros (36 titulares e 34 suplentes). Havia apenas oito
parlamentares presentes de fato no momento.
"Vamos ter dois dias de trabalho [na próxima semana]. Acredito que a pauta em
plenário vai ser menos intensa", disse Marun para justificar que será possível esgotar
na terça-feira a lista de 16 oradores inscritos para falar por 15 minutos cada, além dos
líderes partidários, que podem falar pelo mesmo tempo.
O adiamento foi discutido com o presidente Michel Temer, nesta manhã, em uma
reunião no Palácio do Planalto. Como a Folha mostrou nesta quinta, o governo está
ciente de que ainda está longe dos 308 votos necessários para aprovar a reforma da
Previdência na Câmara e, por isso, 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.
Apesar de se dizer satisfeito com o placar da aprovação da reforma trabalhista na
Câmara (296 votos a favor e 177 contra o texto-base), Carlos Marun disse que ainda
é necessário fazer "esclarecimentos" à base aliada. "Temos que lutar para garantir
estes 296 votos, mas não sou ufanista para dizer que os 296 votos que tivemos ontem
[noite de quarta, quando o texto-base foi aprovado] são automaticamente a favor da
reforma da Previdência", afirmou Marun.
Governo vai punir infiéis para garantir apoio na reforma da Previdência
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer usará o placar de aprovação da reforma trabalhista na
Câmara dos Deputados para traçar o que chamou de "mapeamento real" da base
aliada antes da votação da nova Previdência.
Segundo a reportagem apurou, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira
(27), o ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) fazia o levantamento dos
chamados infiéis, ou seja, deputados que integram a base de Temer, mas votaram
contra a reforma trabalhista, para traçar as possíveis punições.
A ordem no Palácio do Planalto é que esses deputados sejam punidos com a
exoneração de indicados por eles a cargos no segundo e terceiro escalão do governo,
além da suspensão de emendas a esses parlamentares.
As medidas, de acordo com integrantes do governo, servirão de exemplo para tentar
evitar novas defecções na base durante a votação da reforma da Previdência,
considerada a principal bandeira de Temer.
Na noite de quarta (26), depois de mais de dez horas de sessão, o plenário da Câmara
aprovou o texto base que altera as leis trabalhistas por um placar de 296 a 177 votos.
Para aprovar as mudanças na aposentadoria, porém, são necessários 308 votos, por
se tratar de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição).
Cientes do aperto do placar, auxiliares de Temer convocaram uma reunião para o fim
da tarde de quinta justamente para tratar da infidelidade da base e das possíveis
exonerações.
Líderes partidários, por sua vez, dizem que têm cobrado a liberação de cargos já
negociados em troca de apoio à reforma da Previdência e foram ao encontro para se
certificar de que a situação seria mesmo resolvida.
Temer reconheceu a aliados que aprovar a nova Previdência diante da pressão popular
é uma "missão difícil", mas se mostrou mais otimista com esse mapeamento de votos,
que, de acordo com assessores, é menos subjetivo que as tabelas feitas até agora.
ALIADOS
Ao lado do DEM como o partido mais fiel ao governo na votação da reforma trabalhista,
o PSDB estuda "fechar questão", conforme o jargão político, em apoio à nova

Previdência após votação do texto na comissão especial que discute o tema na
Câmara.
O senador Aécio Neves (PSDB-MG), presidente do partido, pretende fazer uma rodada
de conversas com governadores tucanos na próxima semana para consultá-los sobre
a possibilidade de a sigla fechar questão em apoio à proposta, ou seja, determinar que
todos os seus parlamentares votem com o governo.
A conta do PSDB é que, no Senado, não há problemas no partido para aprovar as
mudanças na aposentadoria entre seus 11 senadores.
Já na Câmara dos Deputados, entre os 47 deputados tucanos, cerca de 15 ainda têm
resistência, principalmente por pressão de suas bases eleitorais. A avaliação de
caciques da sigla é a de que o fechamento de questão daria certo "conforto" a esses
parlamentes, que poderiam justificar o voto como uma determinação da sigla.
O PSB, por sua vez, têm gerado dor de cabeça ao governo. Sétima maior bancada na
Câmara, o partido fechou questão contra a reforma trabalhista, mas 14 dos 30
deputados que votaram ignoraram a determinação e foram favoráveis ao projeto.
Nesta quinta-feira, o PSB destituiu quatro deputados que presidem órgãos estaduais
da legenda devido ao apoio desses parlamentares à reforma trabalhista.
Unidos (ao menos uma vez): senadores do Paraná são contra a reforma da
Previdência
28/04/2017 – Fonte: Senado Notícias

Roberto Requião (PMDB), Gleisi Hoffmann (PT) e Alvaro Dias (PV) Edilson Rodrigues,
Waldemir Barreto e Moreira Mariz/Agência Senado
A reforma da Previdência ainda não enfrentou o primeiro turno de votação no plenário
da Câmara dos Deputados, mas o assunto rende debate também no Senado, onde os
três integrantes da bancada do Paraná já se posicionam contrários ao texto elaborado
pelo Planalto.
A unanimidade chama atenção: enquanto Roberto Requião (PMDB) e Gleisi
Hoffmann (PT) costumam atuar juntos na oposição, Alvaro Dias (PV) não
raramente endossa proposições do Executivo, embora rejeite vínculo com a base
aliada.
A reforma da Previdência, ou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016,
é considerada prioritária pelo presidente Temer, cuja expectativa é aprovar as
mudanças ainda neste primeiro semestre.
Mas, na Câmara dos Deputados, o Planalto já enfrenta dificuldades. Houve recuos em
relação ao texto original e, ainda assim, há dúvidas sobre o número de parlamentares
dispostos a votar a favor das mudanças.
Se o texto chegar ao Senado, a oposição não promete trâmite fácil. “Nós não vamos
ficar mansos aqui, não. Nós viremos com o povo para dentro do Senado da República”,
discursou Gleisi, que é líder da bancada do PT na Casa.

“A proposta é tão ruim, é tão perversa com os trabalhadores, é tão perversa com o
povo brasileiro, que o próprio governo Temer está vendo que a sua base aliada na
Câmara dos Deputados não consegue aprovar essas propostas”, provocou a petista,
em pronunciamento na tribuna do Senado.
Requião tem a mesma opinião. Em pronunciamento também no plenário, o
peemedebista já chamou a reforma da Previdência de “crime social em larga escala”
e disse que apenas “a absoluta insensibilidade deste Senado resultaria em aprovação
do monstrengo”.
“Depois de ler e reler as propostas, de ouvir desde os meus conterrâneos no Paraná
até qualificados especialistas no assunto, concluo que estamos diante de um dos
maiores embustes da história brasileira. Mais do que isso, estamos diante de uma das
maiores crueldades que se ousou perpetrar contra o nosso povo”, discursou ele.
Alvaro Dias também se tornou um crítico do texto. Segundo o ex-tucano, não é uma
reforma que “subtrai direitos adquiridos” que fará “o país andar”.
“Os trabalhadores e aposentados não são responsáveis pelo rombo, e não podemos
debitar a eles este prejuízo. Que tal fazer o país andar cobrando os ‘megadevedores’?
Fazendo a auditoria da dívida pública?”, cobrou o parlamentar.
Como ruralistas e servidores se transformaram na principal barreira para a
reforma da Previdência
28/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Idade mínima para funcionários públicos e Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural são entraves às discussões no Congresso

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
As negociações para aprovação da reforma da Previdência estão esbarrando em
discussões que envolvem tanto questões do próprio projeto, como a idade mínima
estipulada para aposentadoria dos servidores públicos, como outras totalmente
diversas da reforma, como o impasse em torno da cobrança da contribuição ao Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). O tributo é, para o setor rural, o
equivalente à contribuição à Previdência.
Atualmente, uma queda de braço entre o governo e a bancada ruralista está
contaminando as negociações e é mais um entrave às para aprovação do projeto. Os
ruralistas querem acabar com a forma atual de cobrança do Funrural, em troca do
apoio à reforma. Os parlamentares também querem o perdão da dívida passada - um
passivo que pode superar R$ 10 bilhões.
A discussão sobre a cobrança do Funrural voltou à tona após o Supremo Tribunal
Federal (STF) declarar, no fim de março, constitucional a cobrança do fundo do
empregador rural pessoa física. A contribuição social de 2,6% sobre a receita bruta da
comercialização de produtos agrícolas estava sendo questionada na Corte, o que fez
com que muitos contribuintes deixassem de recolher o imposto, gerando um grande
passivo.
“A turma agrícola começou a fazer enorme barulho. O Funrural que eles perderam no
STF está contaminado a discussão”, disse uma fonte do governo.

A bancada ruralista é hoje uma das maiores forças de pressão no Congresso. “Temos
mais de 70 votos fechados com as nossas causas, o que nos coloca como uma das
principais bancadas na Câmara”, diz Marcos Montes (PSD/MG), ex-presidente da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O cálculo do Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar indica um número de representantes ainda maior entre os
ruralistas: 109 deputados.
O presidente Michel Temer entrou pessoalmente em campo para tentar um acordo.
Ele comandou uma reunião ontem com lideranças do setor, parlamentares da FPA, o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e secretário da Receita, Jorge Rachid.
O atual presidente da FPA, deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), disse que propôs ao
presidente que acabe com o Funrural e crie uma nova contribuição social ao
empregador rural pessoa física. Segundo o tucano, a proposta da FPA é para que essa
contribuição seja de 1% sobre a folha de pagamento ou receita bruta do empregador.
Servidores
Além da pressão dos ruralistas, também está em negociação a mudança da regra de
transição para funcionários públicos que não aceitam ter de alcançar a idade mínima
de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) para terem a integralidade do salário na
aposentadoria. “Esses dois pontos (Funrural e servidores) estão sob intenso lobby”,
admitiu uma fonte da área econômica.
Com queda da massa salarial, receita da Previdência cai 4% no 1º trimestre
28/04/2017 – Fonte: DCI

O desemprego e a redução da massa salarial vem provocando uma queda nas
contribuições para a Previdência Social, colocando desafios de curto prazo para o
governo federal, para além da questão demográfica mais estrutural.
Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) divulgados ontem, mostram que
somente no primeiro trimestre de 2017, a arrecadação líquida do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) caiu 3,9%, em termos reais (descontada a inflação), ante
igual período de 2016, para R$ 84,532 bilhões.
Esse foi um dos motivos que fez o déficit da Previdência avançar 31,7%, em termos
reais, nos três primeiros meses do ano, alcançando um rombo de R$ 40,1 bilhões.
Segundo o Tesouro, a retração ocorrida na receita do RGPS foi provocada pela
diminuição real de 1,2% nas contribuições previdenciárias, aliada à queda de 47,4%,
para R$ 3,158 bilhões, na compensação do RGPS.
"A redução da contribuição previdenciária foi influenciada pela contração da massa
salarial habitual de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 em relação a mesmo
período do ano anterior (-2,89%)", explicou a STN, no relatório fiscal do governo
central (contas do Banco Central, Tesouro Nacional e INSS).
O RGPS é o sistema de aposentadoria dos trabalhadores privados e é gerido
atualmente pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Rodolfo Olivo, professor de economia da Fundação Instituto de Administração (FIA),
comenta que a queda nas contribuições previdenciárias reflete os efeitos da recessão,

como o aumento do desemprego e a queda da massa salarial, mas que, com a
expectativa de recuperação da economia no segundo semestre, as receitas do INSS
podem se estabilizar.
"Porém, este cenário está longe de reverter o déficit da previdência, já que o sistema
tem um problema mais estrutural, de longo prazo, que é a expectativa de vida maior
da população frente a uma base menor de contribuição [composta pelos mais jovens]
menor", afirma Rodolfo Olivo.
"O governo federal está na pior situação, pois ele tem o curto e o longo prazo jogando
contra ele: a recessão e o crescimento da população, respectivamente", acrescenta
ele.
Despesas
Além das receitas, o aumento do déficit previdenciário também foi provocado por uma
expansão nas despesas. Nos três primeiros meses deste ano, houve um crescimento
de R$ 6,2 bilhões (+5,2%, para R$ 124,653 bilhões) nos pagamentos de benefícios
da Previdência Social, devido à elevação de 776,5 mil (+ 2,7%) no número de
benefícios emitidos e à elevação do valor médio real destes, em R$ 24,87 (+ 2,0%).
Outros dados do Tesouro revelam que, no acumulado em 12 meses até março de
2017, o rombo do INSS é de R$ 163 bilhões, avanço de 55%, contra o mesmo período
do ano passado. A previsão orçamentária do governo federal é que este não ultrapasse
os R$ 181,2 bilhões negativos, previstos no Orçamento de 2017.
Juntando o balanço da conta do INSS com o consolidado do Tesouro e do Banco
Central, o governo alcançou, no primeiro trimestre de 2017, um déficit de R$ 18,297
bilhões, o pior resultado para o período registrado pela série histórica iniciada em
1997. Em iguais meses do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$
18,060 bilhões.
Somente no mês de março, o rombo da União foi de R$ 11,061 bilhões, também o
pior desempenho para o mês em toda a série histórica.
Já em 12 meses até março, o governo central apresenta um déficit de R$ 156,5 bilhões
- equivalente a 2,44% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de R$
139 bilhões nas contas do governo central. No fim do mês passado, o Ministério da
Fazenda anunciou um corte de R$ 42,1 bilhões no orçamento de 2017 para o
cumprimento da meta.
Atividade econômica
Ao comentar os dados da União, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi,
reafirmou que a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017 será cumprida
pelo governo federal. Ela defendeu também que existem indícios de que a economia
apresentará crescimento já no primeiro trimestre do ano.
"Já existem revisões de estimativas de especialistas que apontam para um
crescimento de até 1% do PIB em 2017. Entre os motivos, estão as projeções da safra
agrícola e a recuperação da economia rural. Em decorrência dessa super safra já há
aumento de vendas de máquinas agrícolas e isso pode alavancar o varejo no interior
do País", considerou, citando a desinflação da economia e a de queda de juros.

EXCLUSIVO-Ministro recomenda adoção de imposto na importação de etanol
pelo Brasil
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, recomendou à Câmara de Comércio Exterior
(Camex) que o Brasil adote um imposto de importação para o etanol, afirmou uma
autoridade do país nesta quinta-feira.
A medida atende a um pedido de usinas brasileiras e visa limitar a forte alta nas
importações do biocombustível dos Estados Unidos.
"O pleito para alterar a alíquota do etanol importado foi encaminhado ontem à Camex",
afirmou à Reuters o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson
Ribeiro.
O conselho de sete ministros tem uma reunião na próxima quarta-feira, quando a
associação das usinas do centro-sul (Unica) espera que a tarifa de importação seja
aprovada, embora o órgão não tenha prazo para decidir.
A imposição de uma tarifa de até 20 por cento sobre as importações de etanol, que
vêm quase inteiramente dos Estados Unidos, colocaria o Brasil em uma rota de colisão
com a política comercial mais agressiva da administração Donald Trump.
O Brasil é o principal mercado para as exportações de etanol de milho dos EUA. As
compras brasileiras aumentaram nos últimos meses para preencher a lacuna deixada
pelo declínio da produção interna, uma vez que os produtores brasileiros elevaram o
volume de cana para a produção de açúcar, que estava mais rentável que o
biocombustível.
As importações de etanol dos Estados Unidos aumentaram cinco vezes para um
recorde de 720 milhões de litros no primeiro trimestre (avaliados em 363 milhões de
dólares), segundo dados oficiais.
A maior parte desse volume seguiu para os portos do Nordeste, onde os produtores
de etanol estão agora liderando os pedidos de proteção. O Nordeste responde por
apenas cerca de 10 por cento da produção de cana do país.
O Brasil retirou um imposto de importação em 2010, enquanto pressionava pela
liberalização do comércio de etanol, pressionando os EUA a removerem suas próprias
tarifas de importação. Agora, os produtores de etanol do Nordeste estão exigindo
uma tarifa de 20 por cento para proteger seus negócios, enquanto o lobby da Unica
pressionou o ministro em uma reunião na quarta-feira para uma tarifa de 16 por cento.
IMPLICAÇÕES Um conselheiro do ministro disse que a questão é complicada e
poderia ter implicações mais amplas para o Brasil. "Estamos avaliando o impacto
que isso poderia ter nas relações comerciais globais do Brasil, especialmente com os
Estados Unidos", disse o conselheiro, pedindo anonimato devido à sensibilidade do
assunto.
Os produtores de etanol dos EUA reorientaram as exportações para o Brasil depois
que a China reintroduziu este ano uma tarifa de 30 por cento sobre o etanol.
Edward
Hubbard, conselheiro-geral da Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla
em inglês), que representa os produtores de biocombustíveis dos EUA, disse que o
RFA, o Growth Energy e o US Grains Council escreveram este mês ao Representante
Comercial dos EUA sobre o assunto, copiando a Casa Branca e os departamentos de
Comércio e de Agricultura.

"O comércio não é livre e justo se os EUA abrirem suas portas para importações
brasileiras, mas o Brasil escolhe erigir barreiras comerciais para proteger sua indústria
da concorrência", disse ele à Reuters. Hubbard disse que funcionários dos EUA
falaram com colegas no Brasil sobre o assunto. O diretor de biocombustíveis do
Ministério da Energia brasileiro, Miguel de Oliveira, alertou nesta semana que o
governo dos EUA retaliará se o Brasil restaurar a tarifas de etanol.
Traders esperam que o aumento das importações continue, mesmo que uma tarifa
seja imposta, já que grandes players no Brasil estão comprando muito nos Estados
Unidos, entre eles Copersucar, que controla a Eco-Energy LLC.
A Biosev, uma unidade da trading Louis Dreyfus Co, e a Raízen, uma joint venture
entre a maior produtora de açúcar do Brasil Cosan e Royal Dutch Shell, também estão
ativas no mercado. "Talvez reduza o fluxo de um pouco, mas ainda esperamos que
eles maximizem o açúcar e ainda precisem de etanol", disse um trader norteamericano que pediu anonimato. Ele não vê chance superior a 50 por cento da tarifa
ser imposta devido à perspectiva de retaliação dos EUA.
A Unica disse em um comunicado à Reuters que a imposição da tarifa é necessária por
razões ambientais porque o etanol de cana brasileiro produz menos emissões de gases
de efeito estufa do que o etanol de milho dos EUA, ajudando o Brasil a atingir seus
objetivos no acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
"O aumento das importações nos últimos meses poderia comprometer os esforços do
Brasil para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no contexto do acordo de
Paris sobre mudanças climáticas", disse a Unica em comunicado.
Uma porta-voz da associação disse que a Unica espera que a questão seja resolvida
na próxima semana. Joel Velasco, que liderou os esforços da Unica para expandir os
mercados de biocombustíveis na última década, disse que o retorno das tarifas é uma
política errada no momento errado.
"Os movimentos protecionistas são míopes em qualquer clima, mas especialmente
agora, quando a atual administração dos Estados Unidos provavelmente retalharia
desproporcionalmente", disse Velasco, especialista latino-americano no Albright
Stonebridge Group.
Volkswagen anuncia recall para corrigir picapes do ‘Dieselgate’ no Brasil
28/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Praticamente um ano e meio após a descoberta do escândalo nos Estados Unidos, a
Volkswagen anunciou nesta quinta-feira, 27, no Brasil um recall para corrigir picapes
do modelo Amarok equipadas com um dispositivo capaz de burlar controles de
emissões de poluentes.
A montadora está convocando os proprietários da picape a agendar, em uma de suas
concessionárias, a “substituição” gratuita do software presente na central de comando
do motor que foi programado para reconhecer procedimentos de laboratórios e reduzir
a poluição do veículo durante testes de emissões.
O serviço, que levará 30 minutos, será feito a partir de quarta-feira num total de 17
mil picapes – modelo 2011 e parte da linha 2012 – importadas da fábrica do grupo na
Argentina. No comunicado do recall, a montadora reafirma, porém, que o equipamento
não altera os níveis de emissões das picapes comercializadas no mercado brasileiro.
O Ibama, responsável por fiscalizar se os carros vendidos no País seguem as normas
de emissões, rebate a versão e cobra da fabricante uma multa de R$ 50 milhões –

contra a qual a multinacional alemã apresentou no último dia 11 o segundo e último
recurso possível no processo administrativo.
Uma investigação conduzida pelo órgão de proteção ambiental concluiu que a
Volkswagen acionou o software para contornar a fiscalização brasileira. Segundo o
Ibama, novas medições mostraram que, quando estão em circulação nas ruas, as
picapes equipadas com o dispositivo emitem 10% mais óxidos de nitrogênio do que o
permitido.
A violação da legislação ambiental só não foi detectada nos testes feitos durante o
processo de homologação do modelo porque, conforme o Ibama, o acionamento do
dispositivo permitiu reduzir as emissões do contaminante atmosférico
Os veículos envolvidos no recall foram montados entre 3 de dezembro de 2009 e 11
de novembro de 2011, com o mesmo motor a diesel produzido na Alemanha que foi
alvo da investigação americana – no escândalo que ficou conhecido como “Dieselgate”.
Carrões que rodam sem emitir poluentes chegam ao Brasil
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Divulgação

Volvo XC90 T8, modelo hibrido que também pode ser recarregado na tomada
Um utilitário de quase duas toneladas se move em silêncio por São Paulo. O Volvo
XC90 T8 passeia usando apenas energia elétrica, algo possível por 35 quilômetros. As
vantagens ambientais são evidentes, embora não sejam o principal fator de compra.
De acordo com Leandro Teixeira, diretor de marketing da Volvo, pesquisas mostram
que clientes desse segmento se importam mais com potência, status e tecnologia, e
raramente incluem preocupações ecológicas entre os motivos para comprar o utilitário
de R$ 457 mil.
O mesmo acontece com o Porsche Cayenne Hybrid (R$ 432 mil) e o esportivo BMW i8
(R$ 798 mil), que podem tanto andar rápido como ser exemplos de veículos verdes.
Cabe a esses supercarros o papel de apresentar um futuro menos poluído a um país
que tem muita energia limpa a oferecer e poucos veículos para aproveitá-la.
Os modelos mencionados têm tecnologia híbrida plug-in. Isso significa que, além de
poderem funcionar ao mesmo tempo com gasolina e eletricidade, podem ser
recarregados na tomada. Se hoje são raros símbolos de status, amanhã terão a
companhia de opções mais em conta.
"Carros desse tipo são pensados para os 'early adopters', termo que define aqueles
que gostam de ser os primeiros a adotar uma nova tecnologia. Eles querem ter uma
imagem descolada e ditam tendências", diz Roger Armellini, gerente geral de
planejamento de produto e preço da Toyota no Brasil.
A montadora japonesa é uma das que mais apostam na massificação dos carros
verdes: segundo a diretriz da empresa, todos os seus veículos novos terão alguma
tecnologia não poluente até 2050. O principal dessa estratégia é o híbrido Prius,
vendido no Brasil por R$ 126,6 mil, mas sem sistema plug-in.

Eduardo Sodré/Folhapress

O Porsche Cayenne Hybrid durante apresentação na edição 2016 do Salão
Internacional do Automóvel de Paris
Armellini explica que esse é o ciclo natural na indústria automotiva: os avanços surgem
em modelos mais caros, que vendem pouco, mas despertam o desejo do grande
público. Por isso é fácil prever que, embora ainda discreta, a presença de carrões não
poluentes no Brasil é o começo da mudança nas ruas.
"Analisamos sempre o mercado, as demandas, e o que temos hoje no país se deve à
nossa matriz energética. Há estudos de como o reabastecimento em larga escala de
carros plug-in ou 100% elétricos poderia impactar na rede elétrica, e alguns
empreendimentos novos já oferecem pontos de recarga, embora ainda incipientes",
diz o executivo da Toyota.
Enquanto carros mais acessíveis e livres de emissões não chegam, vale conhecer os
ganhos reais das novas tecnologias. O Volvo XC90 T8 foi levado ao Instituto Mauá de
Tecnologia para medições de desempenho.
Na prova de consumo urbano no modo híbrido, o utilitário teve média de 29,4 km/l
com gasolina. É o melhor resultado já obtido entre todos os carros que passaram pelo
teste, e ainda há a possibilidade, embora limitada a 35 quilômetros, de rodar usando
somente eletricidade.
General Motors tem salto no lucro trimestral
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
A General Motors divulgou nesta sexta-feira um salto no lucro trimestral, impulsionado
por fortes vendas de picapes e crossovers nos Estados Unidos e cortes de custos.
A maior montadora de veículos dos Estados Unidos teve lucro líquido de 2,6 bilhões
de dólares, ou 1,7 dólar por ação, alta de 33 por cento sobre o resultado de 1,95 bilhão
de dólares, ou 1,24 dólar por papel, registrado um ano antes.
Analistas, em média, esperavam lucro por ação de 1,48 dólar por ação.
Lucro da Ford supera estimativas e mantém perspectiva para 2017
28/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil
A Ford Motor reportou nesta quinta-feira lucro líquido trimestral menor, mas superou
as expectativas de analistas em meio a custos mais altos, além de queda na venda de
veículos.
O lucro líquido do primeiro trimestre foi de 1,6 bilhão de dólares, ou 0,40 dólar por
ação, queda de 36 por cento de 2,5 bilhões de dólares, ou 0,61 dólar por ação, em
relação ao ano anterior.

A receita da Ford aumentou para 36,5 bilhões de dólares dos 35,3 bilhões em 2016.
Analistas esperavam 34,7 bilhões de dólares.
As vendas de novos veículos vêm aumentando desde o fim da grande recessão e
atingiram 17,55 milhões de unidades no ano passado, ainda assim analistas esperam
ligeira queda nas vendas em 2017. A empresa disse nesta quinta-feira esperar que as
vendas em torno do setor apresentem ligeira queda este ano e em 2018.
Os custos da Ford durante o primeiro trimestre foram afetados por dois recalls na
América do Norte. Para corrigir esses problemas a companhia disse que espera gastar
295 milhões de dólares.
A Ford também espera que os custos com matéria-prima fiquem em torno de 1 bilhão
de dólares mais altos este ano. O diretor financeiro da companhia Bob Shanks disse
que cerca de metade dessa alta provavelmente se deve ao aumento dos preços do
aço.
Segundo Shanks, os resultados da empresa para o restante do ano podem ser "um
pouco melhor", comparados com 2016. Mas a companhia manteve sua expectativa
para o lucro antes de impostos de 2017 em torno de 9 bilhões de dólares, abaixo dos
10,4 bilhões registrados em 2016.
Case IH demonstra seu trator autônomo
28/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Trator se orienta por radar, lidar, câmeras de vídeo e sensores de aproximação
A Case IH mostrou no Brasil seu trator autônomo conceitual. A máquina é baseada no
modelo Magnum e tem mais de 300 hp. Segundo a fabricante ele executa as mesmas
tarefas de um equipamento convencional e pode ser controlado por tablet ou
computador.
O Brasil é o terceiro país a demonstrá-lo, depois de Estados Unidos e França. “Nada
melhor do que mostrar esse próximo passo aqui no Brasil, uma das maiores potências
agrícolas do mundo”, afirma o vice-presidente da Case IH para a América Latina, Mirco
Romagnoli.
De acordo com a Case IH, o trator autônomo pode trabalhar 24 horas e por isso oferece
mais eficiência operacional em tarefas como preparo do solo, plantio e pulverização.
“Esse sistema autônomo é o avanço de diversas tecnologias de agricultura de precisão
disponíveis. Já oferecemos piloto automático e telemetria em nossas máquinas, que
possibilitam o gerenciamento remoto da frota”, comenta o diretor de marketing da
Case IH para a América Latina, Christian Gonzalez.
O sistema utilizado pela Case IH considera automaticamente os parâmetros
estabelecidos pelo software de planejamento do computador ou tablet para avaliar a
largura do implemento e estabelecer o percurso mais eficiente, dependendo do
terreno, obstruções e demais máquinas em uso. O operador pode supervisionar e
ajustar os caminhos e parâmetros a qualquer momento.
Com o uso do radar e da tecnologia óptica de detecção a laser (lidar), além de sensores
de proximidade e câmeras de vídeo, o veículo pode perceber os obstáculos parados

ou em movimento no seu caminho e parar sozinho até que o operador, notificado por
alertas sonoros e visuais, especifique o que deverá ser feito: aguardar a intervenção
humana; seguir ao redor do obstáculo usando um caminho manual ou
automaticamente traçado; ou, até mesmo, passar sobre o que estiver na frente, como
um monte de palha.
Se algo como outra máquina atravessar seu caminho e continuar a se mover, ele vai
parar momentaneamente e movimentar-se novamente quando o caminho estiver
livre.
Etiquetagem veicular vai atingir 100% dos modelos este ano
28/04/2017 – Fonte: Automotive Business

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) anuncia a 9ª etapa do
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE), que desde 2008 identifica
anualmente a partir de um relatório emitido pelo Inmetro o nível de eficiência
energética (consumo) e de emissões dos veículos vendidos no Brasil.
Em 2016, na última medição, 90% dos modelos de automóveis vendidos no Brasil
estavam incluídos no programa. Segundo comunicado do ministério, a partir deste
ano, a exigência é de que todos os modelos vendidos no País passarão a apresentar a
etiqueta: serão incluídos 87 modelos ao programa ainda neste primeiro semestre.
Em 2009, quando o Inmetro publicou o primeiro relatório, apenas 10 modelos haviam
aderido ao programa, de forma espontânea por parte de suas montadoras, cinco na
época (Chevrolet/General Motor, Fiat, Honda, Kia e Volkswagen). Em 2016, o
programa contou com 35 marcas e mais de 1,1 mil modelos (incluindo suas diferentes
versões) inspecionados pelo programa.
O significativo aumento se deve à adoção do PBEV como um dos critérios para
habilitação ao Inovar-Auto em 2013.
A eficiência energética, que mede o consumo de combustível do veículo será um dos
itens contemplados pela nova política industrial que está sendo reformulada pelas
montadoras e pelo governo, que deverá substituir o Inovar-Auto em 2018 e que
possibilitará a continuidade da exigência da adesão ao PBEV como critério de
habilitação às novas regras.
“Essas iniciativas têm por objetivo facilitar a vida do consumidor na hora de escolher
o modelo e a marca do seu veículo, podendo considerar outros atributos além do preço.
Em última instância, a medida acaba por estimular os fabricantes a investirem cada
vez mais em novas tecnologias para ganhar competitividade, levando em conta a
escolha consciente dos consumidores”, disse em nota o dirigente da pasta, Marcos
Pereira.
O programa de etiquetagem veicular avalia e classifica os veículos com faixas coloridas
em escala de A (mais eficiente) até E (menos eficiente). Com a evolução e novas
exigências das medições, os automóveis passaram a ter informações de emissões de
gases poluentes, como o CO2 (dióxido de carbono) em 2013 e de hidrocarbonetos,
monóxido de carbono e óxido de nitrogênio em 2016, como parte do Proconve
(Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), do Ibama.

ZF desenvolve eixo para máquinas agrícolas
28/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Novo eixo tem vedação especial para culturas irrigadas
A ZF lançará na Agrishow (de 1º a 5 de maio em Ribeirão Preto, SP) o eixo TSA23,
desenvolvido especialmente para o segmento de máquinas agrícolas. O novo produto
foi concebido pela engenharia do Brasil para tratores com potência entre 160 e 240
hp, segmento que cresceu em anos recentes.
O modelo tem um sensor de esterçamento embutido na carcaça lateral. A tecnologia
possui interface para o navegador GPS das montadoras e atua para manter o trator
no percurso correto. Em caso de desvio o sensor corrige o ângulo de esterçamento
para que a máquina volte à rota estipulada sem prejudicar a cultura.
Os cabos do sensor estão no interior da carcaça do eixo, o que evita danos em
conexões e reduz as paradas para manutenção. O eixo também oferece a possibilidade
de trabalhar com um implemento frontal e um traseiro ao mesmo tempo por causa da
elevada capacidade de carga.
Ele recebeu em seu desenvolvimento um novo sistema para apoio do cardã que
garante capacidade de carga até 25% maior em relação às atuais versões de eixo.
Como opção a ZF disponibiliza diferencial autoblocante ou com bloqueio hidráulico,
neste caso acionado pelo operador do trator.
Segundo a ZF não se trata de um eixo padrão e isso permite que o produto seja
personalizado conforme a necessidade da montadora, que pode definir a redução do
diferencial específica para cada modelo de trator e escolher se utilizará ou não o sensor
de esterçamento.
Assim como ocorre no eixo TSA09, o novo modelo recebeu vedação especial. Isso
permite operar em terrenos irrigados como culturas de arroz.
Wega busca espaço no aftermarket de filtros
28/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Estande da Wega na Automec imita o ambiente de uma oficina
A fabricante argentina de filtros Wega quer ampliar sua fatia no mercado brasileiro. A
empresa é focada no mercado de reposição. Produz em três fábricas no país vizinho e
distribui seus itens no Brasil a partir de um centro de peças em Itajaí (SC).

“Em 2015 tínhamos 7% do mercado local de reposição. Em 2016 passamos a 8,5% e
chegamos a 10% nos últimos cinco meses”, afirmou o CEO da companhia, Cristian
Rodrigues Neto, em entrevista coletiva durante a 13ª Automec, feira de autopeças que
ocorre até 29 de abril no São Paulo Expo.
“Em 2017 devemos aumentar nossas vendas em 50%”, diz o executivo. “Nunca
trabalhamos com tantas informações por aqui. Estamos detectando regiões com
vendas mais fracas e corrigindo. Recorremos à ajuda da (consultoria) Jato Dynamics”,
afirma Rodrigues.
E a partir de uma pesquisa, a Wega percebeu espaço para ampliar a venda de um de
seus itens, os filtros de cabine: “Muitos motoristas desconhecem a existência desse
item e com isso o ar chega a ser seis vezes mais poluído dentro que fora do carro.”
PRESENÇA LOCAL
A Wega foi fundada na Argentina em 1969. No Brasil está há 15 anos e emprega 56
colaboradores. Sua estrutura em Itajaí inclui também a diretoria, a área de TI e um
laboratório de testes. Em São Paulo (SP) ficam os departamentos comercial, de
marketing,
assistência
técnica,
treinamento
e
suporte
ao
cliente.
Sobre a possibilidade de uma linha de produção no Brasil Cristian diz: “Vivemos
pensando nisso, mas o momento econômico não é conveniente. Com o mesmo
investimento podemos diversificar nossa linha”, diz o CEO da empresa.
Além dos filtros que produz, a Wega também distribui velas de ignição e velas
aquecedoras (estas para motores a diesel).
Paraná é o único estado com todos os municípios cobertos com redes de fibra
óptica
28/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Brasil tem 3,2 mil cidades conectadas à internet através de cabos de fibra
óptica

Paraná tem todos os 399 municípios com rede de fibra óptica, fundamental para
internet de alta velocidade Daniel Castellano/Gazeta do Povo
O Paraná é o único estado do país com todos os seus municípios cobertos com redes
de fibra óptica. A tecnologia é essencial para o funcionamento da internet banda larga
de ultra velocidade, pois permite transmitir dados com maior velocidade e mais
estabilidade. Os dados são referentes ao ano de 2016 e foram compilados pela Gazeta
do Povo com base nas informações divulgadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) neste mês.
O Brasil tem 3.225 municípios cobertos com redes de fibra ótica, o que corresponde a
57,9% do total de cidades brasileiras. As regiões Sul e Sudeste são as que possuem
maior cobertura proporcionalmente, principalmente nas áreas mais populosas,
enquanto a região Norte é a mais desassistida.

Dos municípios que não contam com a rede, a maioria está entre aqueles com
população abaixo de 50 mil habitantes. Do outro lado, todas as metrópoles com mais
de 500 mil habitantes têm acesso à tecnologia mais avançada para transmissão de
dados.
Segundo a consultoria Teleco, entre os municípios brasileiros conectados à internet
através da fibra ótica, 72,3% têm velocidade maior que dois megabits por segundo
(Mbps). Já nas cidades que não têm fibra óptica, apenas 30,5% têm velocidade
superior a 2 Mbps.
Entre os estados, o Paraná é o único com todos os seus municípios cobertos pela
tecnologia. Segundo dados da Anatel, as 399 cidades paranaenses contavam com
redes de fibra ótica em 2016, seja por cabos que vão até a casa do cliente (chamado
de FTTH) ou por cabos que chegam à rua do cliente (FTTC).
Por que a fibra óptica é importante?
Os cabos de fibra óptica são estruturas cilíndricas formadas em seu interior por fios
finos e flexíveis de vidro que transmitem dados por meio da luz. Eles começaram a ser
desenvolvidos no mundo durante a década de 1950 e chegaram ao Brasil nos anos
2000. Os primeiros testes foram iniciados no país por volta de 2008 e a tecnologia
começou a ganhar escala comercial a partir de 2010.
A conexão de internet feita através de redes de fibra óptica é ideal para pessoas e
cidades que utilizam serviços que demandam muito consumo de dados, como
streaming, vídeos e jogos on-line. Isso acontece porque eles são capazes de transmitir
informações com uma velocidade muito superior aos tradicionais fios de cobre e
também são menos suscetíveis a interferências. Com isso, entregam ao consumidor
uma internet banda larga de maior qualidade.
Brasil supera a Alemanha em ranking de construções sustentáveis
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Equilibrar a incidência de calor externo em um imóvel, a necessidade de iluminação e
os gastos com ar-condicionado é uma equação que arquitetos e engenheiros pelo
mundo estão constantemente tentando resolver em busca da maior eficiência. E os
brasileiros não têm se saído mal na tarefa.
Em dez anos até o último balanço de 2017, o país passou de zero para 393 edificações
com a certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), criada pela
ONG U.S. Green Building Council. Em 2016, o Brasil aparecia em quarto lugar no
ranking, com 7,43 milhões de metros quadrados certificados, à frente de potências
como a Alemanha (7º).
"Existe até uma competição saudável entre os edifícios", diz Felipe Aflalo, sócio do
escritório Aflalo/Gasperini Arquitetos, que tem mais de 20 projetos com selo Leed e
Aqua (aplicado no Brasil pela Fundação Vanzolini).
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) tem uma linha de
crédito na qual financia até 80% do custo de projetos com focos como geração
distribuída e edificações (condicionamento de ar, iluminação, fachadas). O valor
mínimo aprovado é R$ 5 milhões, e o banco liberou R$ 545,2 milhões entre 2010 e
2016.
"Nosso público tradicional são distribuidoras de energia. No início do ano, porém,
houve uma reorientação política. Queremos atender desde uma grande companhia até
as pequenas e médias", diz Carla Primavera, superintendente da área de energia do
BNDES.

Para Edward Goldstein, da consultoria em eficiência energética Mitsidi, é preciso
investir na melhor operação dos edifícios já existentes. "Com um diagnóstico,
conseguimos identificar potencial de até 20% de economia de energia." Muitas
mudanças têm custo zero, como explorar a ventilação natural. "Outras requerem
investimento, como a troca do sistema de ar-condicionado, que pode custar R$ 1
milhão", afirma.
PARÂMETROS
O Brasil aprimora ainda iniciativas para orientar usuários e administradores dos
edifícios. Em 2010, o Inmetro criou um programa de etiquetagem para avaliar o
desempenho energético de projetos e edificações prontas -4.628 já foram analisados.
Nos mesmos moldes dos produtos de linha branca, prédios com melhor desempenho
ganham o selo Procel Edifica.
Por enquanto, submeter-se à avaliação é voluntário, mas a tendência é que se torne
obrigatório. "Creio que isso deva ocorrer em dez anos", diz Jefferson Alberto Prestes,
analista executivo de metrologia e qualidade do Inmetro.
Em outra frente, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável desenvolve a
Plataforma de Cálculo de Benchmarking Energético de Edificações (benchmarking
energia.cbcs.org.br). Fornecendo dados simples, como valor da conta de luz e área do
prédio, é possível avaliar o desempenho energético.
"Está disponível para agências bancárias e edifícios corporativos, e estamos
trabalhando com prédios públicos", diz Roberto Lamberts, da comissão técnica do
conselho de construção sustentável e docente na UFSC.
*
TUDO SE TRANSFORMA
De tecnologias importadas a clássicos da arquitetura, soluções aumentam o
aproveitamento energético das edificações
Alexandre Affonso/Folhapress

1. SOBE E DESCE
O movimento do elevador pode gerar energia. Ímãs no contrapeso do elevador passam
por bobinas fixadas na parede do poço, criando um campo eletromagnético que gera
eletricidade
2. GRIFE
Na escolha de eletrodomésticos, opte por equipamentos com etiquetagem A do
Inmetro em eficiência energética
3. SEGUNDA PELE
A fachada ventilada consegue reduzir de 30% a 50% a temperatura interna. Sem
vedação completa nas partes inferior e superior, ela cria uma lâmina de ar e permite
o "efeito chaminé" –o ar mais quente sobe, enquanto o mais frio é "sugado" para a
cavidade

4. QUEM VEM LÁ
Sensores identificam a presença dos usuários na garagem e ligam e desligam a luz
dependendo da necessidade
5. SOL NA CABEÇA
Painéis solares térmicos podem aquecer a água de torneiras e chuveiros, enquanto
placas fotovoltaicas geram energia elétrica limpa para o uso cotidiano
6. DEIXE ELA ENTRAR
Vidros permitem a iluminação natural do ambiente. Por outro lado, podem aumentar
a temperatura interna. Há soluções para isso, como os vidros de baixa emissividade
(low-e), que refletem os raios solares, mas permitem a passagem de luz
7. VEDETE MODERNISTA
Muito aplicado pelo modernismo brasileiro, os brises são usados até hoje para
controlar a incidência de luz. Inicialmente de concreto, eles foram ganhando versões
em formas e materiais diversos
8. TETO VERDE
Estudos apontam que o telhado vegetado pode diminuir em cerca de 5ºC a
temperatura interna e reduzir em até 95% o ganho de calor. Além de melhorar o
conforto térmico, a cobertura vegetal na laje pode ajudar com o isolamento acústico
e a retenção da água das chuvas
9. QUENTE-FRIO
Uma microunidade de geração a partir de gás natural fornece energia para o arcondicionado. A alternativa pode representar uma economia de mais de 90% no
consumo de energia, na comparação com fonte elétrica tradicional
10. LUZ ESPERTA
As lâmpadas de LED são mais caras, mas duram 25 vezes mais que as incandescentes,
e a economia na conta de luz pode chegar a 85%. Sistemas de controle automáticos
detectam o nível de iluminação natural no ambiente para aumentar ou diminuir a
potência das lâmpadas conforme a necessidade
Desconto na conta de luz estimula popularização de usinas domésticas
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Cresce no país o número de casas, comércios e indústrias que têm suas próprias usinas
de produção de energia a partir de fontes renováveis.
De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), desde que a geração
distribuída (feita por consumidores independentes) foi regulamentada, em 2012,
saltou de 4 para 9.819 o total de usinas próprias.
A maior parte delas (99%) é construída com painéis fotovoltaicos. O 1% restante é
repartido entre as demais fontes renováveis, como a eólica. "É uma geração que reduz
as perdas na distribuição e alivia a rede", diz Marco Aurélio Castro, especialista em
regulação da Aneel.
Editoria de Arte/Folhapress

As casas tem o maior número (79%) de usinas. O comércio aparece com 15%.
Fazendas e órgãos públicos reúnem 4%, e a indústria, 2%. Essa produção sustentável
já é capaz de abastecer o consumo residencial de uma cidade como Santos (SP), de
434 mil habitantes. Mas ainda há muito a avançar. Toda a produção a partir de painéis
fotovoltaicos representa hoje 0,02% da matriz elétrica nacional, diz a EPE (Empresa
de Pesquisa Energética). O preço dos equipamentos é um dos entraves do setor.
A Folha pesquisou, em quatro empresas paulistas, o valor de uma usina fotovoltaica
com sete painéis, o suficiente para suprir o consumo de uma família com uma conta
de luz de R$ 300 por mês. O custo não sai por menos de R$ 25 mil.
"É um investimento que vai levar sete anos, em média, para retornar. Mas depois
disso, o cliente só vai pagar a tarifa mínima da concessionária", diz Rafael Pires,
gerente da Ion Energia, de Votorantim (105 km de São Paulo).
Para o mercado, o consumidor que procura o serviço tem consciência ambiental. "Mas
também é um público que não quer ficar refém dos aumentos feitos pelas
distribuidoras", diz Rodrigo Sauaia, presidente da Absolar (Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica).
O valor médio da conta de energia no país, incluindo todas as classes de consumo e
os impostos, cresceu 6,4% em 2016 em relação ao ano anterior, segundo a Aneel.

Quem quer aderir ao sistema precisa solicitar uma autorização da concessionária, que
pode levar até 60 dias. O projeto precisa ser assinado por um engenheiro eletricista,
e a instalação deve ser feita por uma empresa do ramo.
Além de sair da dependência tarifária, esse tipo de geração possibilita produzir energia
num lugar e consumi-la em outro. Ou ainda usar o excedente em créditos para pagar
uma conta futura.
ALUGUEL
Se comprar uma usina ainda pesa no bolso, já é possível contratar uma assinatura
mensal de energia limpa.
A start-up Renova Green, de Curitiba, fornece o serviço, no momento, apenas para
quem vive na cidade. Com R$ 19,90 por mês, o cliente aluga dois painéis fotovoltaicos
que serão instalados em sua casa. "A economia pode chegar a R$ 40 na conta", diz o
sócio Reinaldo Cardoso. A empresa cobra a instalação dos equipamentos (R$ 299).
O bancário Nelson Lubas, 46, optou pelo plano mínimo. Ele diz que tem economizado
entre 15% e 20% na fatura. "Quero mais três placas para economizar 60%."
O governo prevê que 2,7 milhões de consumidores devam gerar energia até 2030,
equivalente a uma geração de meia usina de Itaipu. "O preço dos equipamentos está
menor agora, as empresas têm isenção fiscal, e o consumidor está mais consciente",
afirma Sauaia.
Brasil constrói ponte para a eficiência com novas usinas solares
28/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em 2017, o Brasil deve ter a capacidade de produzir seu primeiro gigawatt de energia
solar fotovoltaica, estima a ABSolar (associação do setor).
O montante seria suficiente para atender a cerca de 800 mil residências, de acordo
com Rafael Kelman, diretor da consultoria PSR.
Se confirmado, o marco vai representar um salto gigantesco sobre os 84 MW
(megawatts) registrados em 2016 pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), do
Ministério de Minas e Energia. O número, contudo, continua tímido se comparado aos
9,65 GW de capacidade das usinas hidrelétricas em 2015, último dado disponível.
Reforço para o segmento, a EGPB (Enel Green Power Brasil), subsidiária da italiana
Enel, deve colocar em funcionamento neste ano quatro parques solares, adicionando
807 MW à capacidade instalada no país.
Três das estações ficam na Bahia e uma no Piauí. As plantas de Nova Olinda (PI), com
292 MW, e Ituverava (BA), de 254 MW, serão, segundo a empresa, as maiores da
América Latina. A EGPB estima que, juntas, as quatro plantas serão capazes de gerar
o suficiente para atender ao consumo anual de 845 mil famílias.
A empresa venceu leilões em 2014 e 2015 e investiu cerca de US$ 980 milhões nos
projetos. "A vantagem do Brasil em relação à Europa é que o maior potencial solar
está em áreas semiáridas do Nordeste não aproveitáveis para agricultura", diz Carlo
Zorzoli, presidente da Enel no Brasil.
DESAFIOS
O Brasil assumiu objetivos ambiciosos dentro do Acordo de Paris, ratificado no ano
passado. A contribuição do setor energético inclui expandir a participação de energias
renováveis na geração elétrica, além da hídrica, para pelo menos 23% até 2030. Em
2015, a oferta hídrica representava 64% da matriz brasileira; a solar não passava de
0,01%.

Ítalo Freitas, presidente da AES Tietê, diz que a empresa tem um investimento pronto
para uma planta solar de 150 MW em Ouroeste (interior de São Paulo), mas que está
em espera. Isso porque o governo cancelou o leilão para energia de reserva em
dezembro último, após a EPE concluir que não havia necessidade.
"Com a entrada de megaprojetos e o derretimento da demanda pela crise, o governo
pode esperar para avançar com novos leilões, o que desanima o mercado no curto
prazo", diz Kelman, da consultoria PSR.
Rodrigo Sauaia, presidente da ABSolar, ressalta que a manutenção dos leilões é
fundamental. "Sem eles, nada vai avançar. É preciso ter um calendário que planeje o
setor por, pelo menos, cinco a dez anos."
Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que está sendo estudada a realização
de um leilão de reserva de fontes renováveis ainda neste ano.

