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NOVOS PROJETOS DE LEI
02/05/2017 – Fonte: FIEP
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO Nº

11. XIII . 28 DE ABRIL DE 2017

CONFIRA NESSA EDIÇÃO OS NOVOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
SENADO FEDERAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
PARA ACESSAR A ÍNTEGRA, CLIQUE AQUI.
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Informativo de Washington
02/05/2017 – Fonte: CNI
O Informativo de Washington (março de 2017) já está disponível para download
no site de Negociações Internacionais da CNI.
A publicação mensal tem o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os
últimos acontecimentos e a agenda em destaque do governo dos Estados Unidos.
Destaques desta edição:








Casa Branca notifica Congresso sobre intenção de renegociar o NAFTA;
Casa Branca implementa ações para reforçar defesa comercial nos EUA;
Discussão sobre reforma tributária dos EUA deve avançar no Congresso;
Discussão orçamentária gera mais desgastes entre Casa Branca e Congresso;
Brasil cai 4 posições no índice de confiança sobre investimentos estrangeiros
diretos da A.T. Kearney;
Ordem executiva sobre energia e meio ambiente; e
Trump assina ordens executivas nas áreas de comércio e energia. OU FORA DE
CONDIÇÕES DE USO

Informativo Integração Internacional
02/05/2017 – Fonte: CNI
Informamos que o informativo Integração Internacional referente ao 1º trimestre de
2017 está disponível para download no site de Negociações Internacionais da CNI.
Destaques da edição:



O Acordo União Europeia – Canadá: entre a ambição e os condicionantes
políticos; e
Nova política comercial dos EUA: incerteza ainda é a palavra-chave.

Observatório de Defesa Comercial da CNI
02/05/2017 – Fonte: CNI
Está disponível no site da CNI, a primeira edição de 2017 do Observatório de Defesa
Comercial da CNI, intitulada "O que esperar do novo decreto sobre subsídios e medidas
compensatórias".
Para acessar as edições anteriores, desde 2012, entre na página da Unidade de
Negociações Internacionais da CNI (negint.cni.org.br) acessando, na parte superior
direita da página, "Produtos Negint", em "Publicações".

Expectativa é positiva para índice Brasil, diz diretor do banco UBS
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O UBS colocou o índice MSCI Brasil (que mensura o desempenho de papéis de
empresas brasileiras) como o preferido entre os de mercados emergentes.
Para o banco, o indicador deverá continuar a ter performance superior ao do índice de
mercado emergentes nos próximos seis meses.
"O cenário global para investidores assumirem riscos está favorável", diz Jorge
Mariscal, diretor de investimento de mercados emergentes da UBS Wealth
Management. "Há uma retomada global, com os Estados Unidos crescendo neste ano
em torno de 2,6%, a Europa, 1,7%. Até mesmo no Japão -há muito em recessão-, a
atividade econômica surpreendeu nos últimos quatro meses e esperamos crescimento
no país."
O banco subiu a projeção para China para 6,7%, e ainda espera que Índia cresça ainda
mais, cerca de 8%. "Rússia, Brasil e a América do Sul estão saindo da recessão. A
inflação cai tanto no Brasil quanto na Rússia."
No Brasil, o banco observa a confiança nos negócios em alta, a atividade econômica
com pontapés iniciais e uma possível safra recorde neste ano. Além disso, a inflação
ancorada permite uma redução de juros mais agressiva.
"Também esperamos que as reformas trabalhista e da Previdência sejam aprovadas
em 2017, o que levará a mais disciplina fiscal e crescimento econômico."
Analistas do UBS ainda estimam que os preços de commodities permanecerão estáveis ou em alta em alguns casos.
Apesar da performance do ano passado, a expectativa é que o índice sustente uma
alta de ganhos.

Exportação aquece emprego em 13 setores
02/05/2017 – Fonte: R7
Setores como o agronegócio se beneficiaram de melhora apresentada na balança
comercial

Os primeiros sinais de recuperação do emprego com carteira assinada começam a
aparecer. Um estudo feito pela CNC (Confederação Nacional do Comércio), com base
nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério
do Trabalho, aponta que, dos 25 segmentos monitorados no cadastro, 13 melhoraram
o desempenho no primeiro trimestre: o saldo de vagas passou de negativo para
positivo em relação ao mesmo período do ano anterior ou ficou mais positivo na
mesma base de comparação.
O ponto em comum nesses segmentos que melhoraram o desempenho, de acordo com
a CNC, é sua ligação com o comércio externo.
Mais voltados à exportação - principalmente o agronegócio -, eles se beneficiam da
recuperação que vem sendo apresentada há algum tempo na balança comercial.
A retomada, porém, ainda é incipiente. O saldo total de postos de trabalho, levandose em conta todos os 25 segmentos do Caged, ainda encerrou o primeiro trimestre no
terreno negativo, com 64,4 mil vagas fechadas.
No entanto, esse resultado negativo foi bem menor do que o registrado no mesmo
período de 2016. No primeiro trimestre do ano passado, entre abertura e fechamento,
o saldo negativo do emprego formal tinha sido de 303,1 mil vagas.
"O número geral é negativo, mas, quando colocamos a lupa, conseguimos enxergar
alguma recuperação do emprego", afirma Fabio Bentes, economista sênior da CNC e
responsável pelo estudo.
O grande destaque em relação às vagas foi para a indústria, que teve saldo positivo
na geração de empregos em nove segmentos, e o agronegócio, com a geração líquida
de 14 mil vagas. "A indústria foi o primeiro segmento a fazer o ajuste no emprego e
agora começa a se recuperar", observa Bentes.
Mercado externo
O desempenho mais favorável do emprego no agronegócio e na indústria em relação
aos serviços, que ainda patinam, está associado, na opinião do economista, ao
aquecimento das exportações.
Enquanto a produção industrial cresceu 0,3% no início deste ano, o preço médio das
exportações brasileiras aumentou 21,3% no primeiro trimestre na comparação anual
e mais que compensou o recuo do câmbio no mesmo período, explica Bentes.
Por conta disso, as exportações de produtos básicos cresceram 39,1% no primeiro
trimestre, enquanto as vendas externas de semimanufaturados aumentaram 14,9% e
de manufaturados, 11,6%.

A tração das exportações na geração do emprego fica nítida no resultado do primeiro
trimestre para a indústria calçadista. De acordo com os dados do Caged, o saldo da
geração de vagas do setor calçadista somou 19,4 mil no primeiro trimestre, o melhor
desempenho entre os segmentos industriais.
O desempenho favorável do setor calçadista é confirmado por outro dado do Caged. A
cidade de Franca, no interior do Estado de São Paulo e tida como a capital do calçado
masculino, foi a que mais gerou vagas entre os municípios brasileiros - 4.685.
Também a cidade de Birigui, no interior de São Paulo, polo de produção de calçado
infantil, está no ranking entre os municípios brasileiros que mais abriram vagas. O
saldo líquido do município no primeiro trimestre foi de 2.120 postos de trabalho.
Outro recorte do estudo mostra a geração de emprego por faixa etária e nível
escolaridade. No primeiro trimestre deste ano, a geração líquida de postos formais
trabalho foi positiva apenas entre os trabalhadores mais jovens com até 24 anos
idade. Nessa faixa etária, o saldo foi de 175,3 mil vagas, um número 120% maior
que no mesmo período de 2016.
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Em relação ao nível de escolaridade, geração de vagas no mercado formal favoreceu
os trabalhadores mais qualificados. De janeiro a março foram abertas 63,1 mil vagas
para trabalhadores com nível superior completo e incompleto.
"As contratações estão ocorrendo para os trabalhadores bons e baratos", observa
Bentes. Na questão salarial, o economista diz que, em média, o salário dos
trabalhadores menos experientes é 52,5% menor do que o das pessoas com mais de
25 anos de idade.
Com os resultados ainda negativos acumulados no primeiro trimestre e a perspectiva
de crescimento de apenas 0,5% para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, Bentes
projeta estabilidade para a geração liquida de postos formais de trabalho em 2017,
depois de dois anos seguidos de fechamento de vagas. Em 2015, o saldo do Caged foi
negativo em 1,5 milhão e, no ano passado, em 1,3 milhão de vagas.
Brasil de volta à rota do livre-comércio
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Depois de uma década de virtual abandono, a agenda econômica do Mercosul começa
a dar sinais de vida e caminha para alcançar, no fim deste ano, seu objetivo mais
ambicioso: um acordo de livre-comércio com a União Europeia (UE).
As engrenagens começam a girar também para concretizar acordos mais antigos
assinados na região, que permitem formar, na prática, uma zona de livre-comércio na
América do Sul a partir de 2019. Porém, ainda há um estoque de problemas
acumulados nas transações na região e dentro do próprio bloco.
Negociadores do acordo entre Mercosul e UE acham possível chegar até o fim do ano
a um “acordo político”, ou seja, às linhas principais do entendimento. Se tudo correr
como o planejado, o anúncio ocorrerá em dezembro, paralelamente à reunião
ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Buenos Aires.
“Será o primeiro acordo do Mercosul com países desenvolvidos”, disse ao Estado o
diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Alexandre Lobo. “Isso, sem dúvida nenhuma,
significa uma mudança para nossa indústria e todo o conjunto produtivo brasileiro.”
“Essa é uma negociação longa, mas aparentemente a última rodada foi bastante
positiva”, comentou o ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral, sócio da

Barral M. Jorge Consultores. Do lado europeu, disse ele, avalia-se que haverá um
período favorável a avançar após as eleições na França.
Do lado do Mercosul, os entendimentos foram facilitados pelo alinhamento estratégico
dos novos governos do Brasil e da Argentina. Ambos escolheram as exportações como
alavanca para retomar a atividade econômica.
Essa coincidência facilita o diálogo. “Antes, nas negociações, a gente nunca sabia como
a Argentina ia se posicionar e isso gerava insegurança”, disse o diretor de
Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos
Eduardo Abijaodi.
Rota
Não é só com a UE que o Mercosul retomou a rota do entendimento. Há algumas
semanas, paralelamente a uma reunião do Fórum Econômico Mundial, em Buenos
Aires, chanceleres e ministros da Indústria do bloco se reuniram com seus contrapartes
na Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, México e Peru) e desenharam uma rota de
negociações em busca de maior integração.
Na mesma ocasião, os países do Mercosul fecharam acordo de facilitação de
investimentos, que protege empreendimentos de um país instalados em outro. Esse é
o tipo de acordo chamado de segunda geração, ou seja, trata de outras relações
econômicas e não só do comércio de bens. O Brasil tem acordos desse tipo com
Colômbia, Chile, Peru e México, assinados em 2015.
Também às margens do Fórum, o governo brasileiro manteve uma série de reuniões
com a Colômbia, parceiro estratégico. Nelas, foi destravado um acordo que cria cotas
de exportação de automóveis com tarifa zero para ambos os lados. No caso do Brasil,
permitirá triplicar a venda em três anos, chegando a 50 mil unidades por ano. Esse
entendimento, fechado em 2015, estava parado por resistência dos colombianos.
As montadoras consideraram o acordo positivo, mas, nos bastidores, dizem que o ideal
seria chegar ao livre-comércio. Esse acordo está em renegociação e as conversas
ficaram paradas por causa da Venezuela.
Na avaliação de Barral, essa nova dinâmica é movida por dois fenômenos. Um é a
decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de não entrar na Aliança Transpacífica.
Essa era a principal aposta de países como Colômbia, Peru, Chile e México, que agora
buscam novas alternativas. O segundo é a mudança de governo na Argentina, com
postura mais aberta ao mercado mundial.
Empresas buscam mercado externo como saída para a crise
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O câmbio menos competitivo e a perda de rentabilidade não reduziram o apetite das
empresas brasileiras por mercados internacionais, num contexto em que as
exportações se tornaram a porta de saída da crise. Segundo dados do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o número de companhias
exportadoras do País, que já tinha sido recorde em 2016, continua em alta neste ano.
Só no mês de março, 12,2 mil empresas exportaram seus produtos ao exterior, na
maior marca mensal de uma série iniciada em janeiro de 2015. Levantamentos
anteriores, que consolidam resultados anuais, já mostravam que o número vem
subindo desde 2013 e, não por acaso, ganhando corpo à medida que a recessão
econômica se agravava.

Com a crise, as empresas tiveram de buscar mercados no exterior para, de um lado,
diminuir a ociosidade das linhas de produção e, de outro, escoar estoques não
consumidos por clientes nacionais.
Hoje, porém, o comércio exterior não oferece o mesmo rendimento de quando novatos
nesse ramo – a maioria, pequenas empresas, com exportações inferiores a US$ 1
milhão – decidiram explorar rotas internacionais.
De acordo com a Funcex – instituição que, mensalmente, calcula um índice de quanto
diversos setores lucram a mais ou a menos com vendas ao exterior -, a rentabilidade
das exportações brasileiras caiu 10,2% no acumulado de 12 meses até fevereiro, se
comparada a igual período do ano anterior. Com alta de 5% da rentabilidade, a
mineração de metais, favorecida pela forte valorização do minério de ferro, é exceção
entre 29 atividades monitoradas no período.
A apreciação do real, que reduz o montante obtido em moeda nacional com as
exportações, mais o avanço de 6% do custo de produção, corroeu a recuperação de
preço dos produtos exportados.
Tendo como base os dados da Funcex – ajustados a valores de janeiro de 1985 para
obter índices comparáveis numa série de 32 anos -, Luís Afonso Lima, economistachefe da Mapfre Investimentos, diz que a rentabilidade dos exportadores brasileiros
está no segundo pior momento em mais de três décadas. “Só no começo desta década,
estava mais baixa do que agora.”
Conquista
Ainda assim, as empresas não deixam de exportar porque, segundo dizem analistas,
o mercado doméstico segue fraco e, num quadro de recuperação econômica lenta, a
ocupação das linhas de produção continua muitas vezes dependente das encomendas
vindas do exterior. Da mesma forma, as empresas não querem abandonar mercados
internacionais conquistados a duras penas.
“Conquistar clientes estrangeiros é difícil, perder é fácil e reconquistar é muito mais
árduo e custoso, ainda mais quando se tem pela frente chineses com preços
competitivos”, diz José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), entidade que congrega empresas exportadoras e
importadoras.
Puxada pela valorização das matérias-primas e pela supersafra de grãos, o
surpreendente superávit comercial dos primeiros meses do ano já fez o mercado
financeiro revisar de US$ 48,1 bilhões para US$ 53 bilhões, nas últimas cinco semanas,
a previsão ao saldo da balança deste ano.
Risco
O cenário favorável para as exportações tem pelo menos dois sinais amarelos, segundo
especialistas. O primeiro é o risco de correção de excessos nos preços das commodities
– em especial do minério de ferro e da soja. Eles também levam em conta o impacto
da desaceleração da economia chinesa, destino, se somados Hong Kong e Macau, de
praticamente um quarto das exportações brasileiras no primeiro trimestre.
Em paralelo, com o dólar negociado numa média inferior a R$ 3,20 desde o início do
ano, o câmbio reduziu a competitividade dos produtos manufaturados em mercados
internacionais. Há algumas semanas, a consultoria britânica Capital Economics
divulgou relatório no qual avalia que a apreciação do real não só pode frustrar um
crescimento mais consistente das exportações como também colocar em risco a
retomada econômica.

Nada que impeça o primeiro desempenho positivo das exportações após cinco anos.
Mas, para parte do mercado, o ritmo de crescimento dificilmente seguirá nos 24%
mostrados no primeiro trimestre. Para a AEB e a consultoria Rosenberg, a tendência
é que o avanço das exportações seja moderado para 10% e 15%, respectivamente.
Setores ligados à exportação começam a mostrar recuperação do emprego
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os primeiros sinais de recuperação do emprego com carteira assinada começam a
aparecer. Um estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com base
nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, aponta que, dos 25 segmentos monitorados no cadastro, 13 melhoraram
o desempenho no primeiro trimestre: o saldo de vagas passou de negativo para
positivo em relação ao mesmo período do ano anterior ou ficou mais positivo na
mesma base de comparação.
O ponto em comum nesses segmentos que melhoraram o desempenho, de acordo com
a CNC, é sua ligação com o comércio externo. Mais voltados à exportação –
principalmente o agronegócio -, eles se beneficiam da recuperação que vem sendo
apresentada há algum tempo na balança comercial.
A retomada, porém, ainda é incipiente. O saldo total de postos de trabalho, levandose em conta todos os 25 segmentos do Caged, ainda encerrou o primeiro trimestre no
terreno negativo, com 64,4 mil vagas fechadas. No entanto, esse resultado negativo
foi bem menor do que o registrado no mesmo período de 2016. No primeiro trimestre
do ano passado, entre abertura e fechamento, o saldo negativo do emprego formal
tinha sido de 303,1 mil vagas.
“O número geral é negativo, mas, quando colocamos a lupa, conseguimos enxergar
alguma recuperação do emprego”, afirma Fabio Bentes, economista sênior da CNC e
responsável pelo estudo.
O grande destaque em relação às vagas foi para a indústria, que teve saldo positivo
na geração de empregos em nove segmentos, e o agronegócio, com a geração líquida
de 14 mil vagas. “A indústria foi o primeiro segmento a fazer o ajuste no emprego e
agora começa a se recuperar”, observa Bentes.
Mercado externo
O desempenho mais favorável do emprego no agronegócio e na indústria em relação
aos serviços, que ainda patinam, está associado, na opinião do economista, ao
aquecimento das exportações.
Enquanto a produção industrial cresceu 0,3% no início deste ano, o preço médio das
exportações brasileiras aumentou 21,3% no primeiro trimestre na comparação anual
e mais que compensou o recuo do câmbio no mesmo período, explica Bentes. Por
conta disso, as exportações de produtos básicos cresceram 39,1% no primeiro
trimestre, enquanto as vendas externas de semimanufaturados aumentaram 14,9% e
de manufaturados, 11,6%.
A tração das exportações na geração do emprego fica nítida no resultado do primeiro
trimestre para a indústria calçadista. De acordo com os dados do Caged, o saldo da
geração de vagas do setor calçadista somou 19,4 mil no primeiro trimestre, o melhor
desempenho entre os segmentos industriais.
O desempenho favorável do setor calçadista é confirmado por outro dado do Caged. A
cidade de Franca, no interior do Estado de São Paulo e tida como a capital do calçado
masculino, foi a que mais gerou vagas entre os municípios brasileiros – 4.685.
Também a cidade de Birigui, no interior de São Paulo, polo de produção de calçado

infantil, está no ranking entre os municípios brasileiros que mais abriram vagas. O
saldo líquido do município no primeiro trimestre foi de 2.120 postos de trabalho.
Outro recorte do estudo mostra a geração de emprego por faixa etária e nível
escolaridade. No primeiro trimestre deste ano, a geração líquida de postos formais
trabalho foi positiva apenas entre os trabalhadores mais jovens com até 24 anos
idade. Nessa faixa etária, o saldo foi de 175,3 mil vagas, um número 120% maior
que no mesmo período de 2016.
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Em relação ao nível de escolaridade, geração de vagas no mercado formal favoreceu
os trabalhadores mais qualificados. De janeiro a março foram abertas 63,1 mil vagas
para trabalhadores com nível superior completo e incompleto. “As contratações estão
ocorrendo para os trabalhadores bons e baratos”, observa Bentes. Na questão salarial,
o economista diz que, em média, o salário dos trabalhadores menos experientes é
52,5% menor do que o das pessoas com mais de 25 anos de idade.
Com os resultados ainda negativos acumulados no primeiro trimestre e a perspectiva
de crescimento de apenas 0,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, Bentes
projeta estabilidade para a geração liquida de postos formais de trabalho em 2017,
depois de dois anos seguidos de fechamento de vagas. Em 2015, o saldo do Caged foi
negativo em 1,5 milhão e, no ano passado, em 1,3 milhão de vagas.
Crise impulsiona aluguel de contêineres em Curitiba
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR

O comércio de contêineres está em alta no Brasil. Se até pouco tempo atrás a atividade
era considerada algo fora do comum, com maior popularidade no exterior, hoje o
segmento encontra cada vez mais espaço no mercado, apresentando-se como uma
boa opção para quem deseja uma solução criativa para o armazenamento de produtos.
Em Curitiba, a Delta Containers é um exemplo de sucesso no ramo, tendo como carrochefe o aluguel de containers.
Hoje a empresa conta com mais de 250 clientes nesse formato e, segundo Jonathan
Gabardo, diretor comercial da Delta, a procura pelo serviço é diária e, mesmo com a
crise econômica, o aluguel de contêineres vem registrando um crescimento mensal na
ordem de 3%, o que dá um crescimento anual médio de 20 a 25%.
“Nesse período de crise vem sendo algo muito importante. As empresas não querem
despender dinheiro na compra de um container, até por conta do risco de a operação
parar. Com o aluguel, se isso acontecer ele pode devolver o container”, explica
Jonathan. “Então é um mercado em ascenção, em grande crescimento, e que mesmo
com a crise não chegou a parar. Até sentimos outros reflexos, como inadimplência,
mas procura para alugar tem todo dia”, complementa.
Ainda segundo o diretor comercial, empresas do ramo alimentício, energético,
companhias de engenharia, supermercados e empresas do agronegócio são as que
mais procuram os containers. “Temos alugado muito container para armazenagem de
produtos refrigerados e também armazenagem de soja, porque a empresas não dá
conta da supersafra e uma alterntiva muito segura de armazenagem é o contêiner,

que não permite a entra de roedores”, diz ele, destacando ainda que o crescimento do
setor tem sido surpreende para ele.
Locação varia de R$ 300 a R$ 1.500
O valor do aluguel de um conteiner varia de R$ 300 a R$ 1.500 por mês, dependendo
do modelo. As estruturas que normalmente são mais solicitadas para aluguel são os
modelos secos, refrigerados, e módulos habitacionais. Os secos são ideais para
armazenamento de ferramentas, por exemplo, e também podem ser usados para
transporte.
Já os refrigerados, ou contêineres reefers, são usados para transporte de cargas que
necessitam de temperatura controlada, uma vez que as câmaras frigorificas não
oferecem essa possiblidade, por serem estruturas estáticas. Ao alugar uma estrutura
com a Delta Containers, a empresa oferece o serviço completo com entrega e retirada
dos containers do local.
Indústria brasileira registra 1ª expansão em cerca de 2 anos
02/05/2017 – Fonte: Exame
Ao atingir 50,1 em abril, o PMI da indústria do Brasil voltou a ficar em território de
expansão pela primeira vez desde janeiro de 2015

Empresários das indústrias no país mantiveram o otimismo em relação às perspectivas
para a produção nos próximos 12 meses (milanvirijevic/Thinkstock)
O setor industrial do Brasil voltou a registrar expansão em abril pela primeira vez em
pouco mais de dois anos diante do aumento do volume de novos pedidos, atenuando
o ritmo de cortes de empregos, mostrou o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na
sigla em inglês) divulgado nesta terça-feira.
Ao atingir 50,1 em abril, o PMI da indústria do Brasil voltou a ficar em território de
expansão pela primeira vez desde janeiro de 2015, ante 49,6 em março, divulgou o
IHS Markit.
O resultado derivou principalmente do aumento da demanda doméstica, com o volume
de novos pedidos crescendo pelo segundo mês seguido, bem como o de produção.
“Esses avanços inspiraram algumas empresas a se dedicar em atividades adicionais
de compra, que mostraram o primeiro aumento mensal desde janeiro de 2015. Ainda
assim, as indústrias parecem distantes de operar com total capacidade”, disse a
economista do IHS Markit Pollyanna De Lima.
Crescimentos no volume de novos pedidos foram observados nos setores de bens de
consumo e de bens intermediários, enquanto que as empresas de bens de capital
registraram contração no volume de novos trabalhos.
“A recuperação no total de novos trabalhos foi impulsionada pelo mercado interno, à
medida que os novos pedidos para exportação diminuíram, revertendo o aumento
observado em março”, explicou o IHS Markit em nota.

Apesar dessa melhora, a quantidade de empregos na indústria do país diminuiu ainda
mais em abril, chegando a 26 meses de cortes. Entretanto, o ritmo de perdas de vagas
foi o mais fraco nesta sequência.
Em relação aos custos, os entrevistados na pesquisa apontaram que o valor
relativamente fraco do real em comparação com o dólar provocou novo aumento nos
preços dos insumos, mas este foi o mais fraco em seis meses. Assim, a inflação de
preços cobrados enfraqueceu para nível mais baixo em cinco meses.
Os empresários das indústrias no país mantiveram o otimismo em relação às
perspectivas para a produção nos próximos 12 meses. Eles preveem um crescimento
sustentado com obtenção de novos clientes, lançamento de novas linhas de
produtos,atualizações de maquinário e recuperação econômica.
Em fevereiro, a menor fabricação de alimentos pressionou e a produção industrial do
Brasil cresceu bem menos do que o esperado segundo dados do IBGE, o que indica a
dificuldade da economia em imprimir ritmo consistente de recuperação.
Projeto aprovado em comissão simplifica abertura de empresas
02/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou
proposta, do Senado Federal, que propõe medidas para simplificar os
procedimentos de registro e cancelamento de empresas.
Entre outros pontos, a proposta habilita órgãos estaduais e municipais como agentes
operacionais do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com o objetivo de
evitar a duplicação de registros.
O texto aprovado foi um substitutivo do deputado Assis Carvalho (PT-PI) ao Projeto
de Lei 411/07. Na avaliação do relator, o texto original contém dispositivos
“tecnicamente deficientes, que ameaçam a eficácia da administração tributária e
podem refletir-se negativamente sobre a arrecadação”. O parlamentar optou por
substituir as medidas do texto original por sugestão do deputado Paulo Azi (DEM-BA),
que apresentou voto em separado.
Ainda segundo Assis Carvalho, grande parte das iniciativas para diminuir o excesso de
burocracia que constavam no projeto já foram adotadas pela Lei 11.598/07, que criou
a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios (Redesim).
Funcionamento imediato
Com isso, a nova versão insere um dispositivo na lei para prever que empresas cujas
atividades sejam classificadas como de baixo risco possam funcionar imediatamente
após o fornecimento de dados e a comprovação do cumprimento de exigências perante
o Redesim.
A legislação já prevê que, salvo nos casos de atividades com grau de risco elevado
que exijam vistoria prévia por órgãos públicos específicos, as empresas podem iniciar
imediatamente suas atividades mediante a licença de funcionamento provisório.
Tramitação
A proposta, que tramita com prioridade, ainda será analisada de forma conclusiva pela
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Artigo: O que tira o sono dos empresários no Brasil
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Nos últimos anos, uma série de fatores tem tirado o sono dos empresários e executivos
brasileiros: os consumidores sumiram, espantados pelos anos de crise, o nível de
satisfação caiu e a inadimplência disparou.
Neste cenário, manter a receita do ano anterior já é uma vitória para o empreendedor.
E entender como a empresa é percebida pelos clientes é um dos segredos para superar
o momento atual.
Os donos de novos negócios desconfiam que o atendimento aos consumidores tem
piorado e queixam-se de que as estratégias tradicionais de vendas e promoções não
têm sido eficazes para incentivar o consumo nem contribuem para fidelizar clientes.
Andam angustiados com a pressão pelo menor preço, pela ineficácia das ofertas e pela
migração constante dos clientes, que mudam de hábitos sem prévia indicação.
Além de termos deixado de ser um "país de baixo custo", a maioria também se queixa
que não tem conseguido cortar os gastos ocultos.
Promovem cortes da folha de pagamento, mas os lucros não aumentam. Isso porque
esquecem de fazer o dever de casa: buscar problemas de retrabalho, processos
inadequados e ineficiência na ponta, onde está a maior chance de aumentar suas
vendas.
Muitos empresários financiaram o crescimento com empréstimos e investimentos que
elevaram o grau de endividamento no curto prazo, outro fator de insônia. Isso tem
gerado inadimplência com fornecedores e credores, arrastando-os para processos de
recuperação judicial.
Os custos maiores que os resultados operacionais, que trazem a sensação de
trabalharem para bancos e não para crescer a médio prazo, têm criado certo
ressentimento e insegurança quanto ao sucesso do empreendimento.
Antes pouco percebidos, os riscos éticos também se somaram aos problemas inerentes
ao negócio.
Escândalos envolvendo casos de corrupção e os recentes acidentes ambientais têm
perturbado o modo de operação tradicional de muitas pequenas e médias empresas.
Cresceu a preocupação com casos de falta de integridade e fraudes internas.
Não basta mais apenas "andar na linha". O empresário tem de se preocupar também
se seus funcionários, parceiros, contratantes e fornecedores atuam corretamente.
Casos de corrupção e suas consequências resvalam para todos os lados. A Justiça tem
tomado decisões que indicam a responsabilidade do dirigente em saber das práticas
sob o seu comando, o que acentua o desconforto, mas estimula boas práticas.
Os empresários também têm sido surpreendidos pelas disrupções, que criam novos
produtos, soluções ou experiências. Isso obriga investimentos em inovação e
contratação de funcionários mais qualificados. É preciso buscar outras alternativas
para não ver produtos e serviços serem desprezados.
Além disso, a perda do equilíbrio entre as diferentes dimensões da vida, pelo estresse
e pelas pressões, tem evidenciado problemas de saúde e familiares.

Para ter boas noites de sono, os empresários brasileiros precisam enfrentar esses
desafios e construir as pontes que levem as empresas para a outra margem do rio.
(CESAR SOUZA, 65, é presidente do Grupo Empreenda, consultor e palestrante)
O ano avança, e ainda não aparecem indicadores seguros do fim da recessão
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Dá uma certa melancolia observar os dados e as projeções da economia brasileira.
Sem dúvida, há alguns sinais de vida, mas nada muito convincente.
O IBGE revisou sua avaliação sobre o desempenho do comércio em janeiro: em vez
de uma queda de vendas de 0,7%, como anunciara anteriormente, indicou um
crescimento de 5,5%. Apesar dessa boa notícia, o setor voltou a apresentar queda
(0,2%) em fevereiro em relação ao mês anterior.
O Banco Central também reviu os números de janeiro do IBC-Br, índice que busca
antecipar o desempenho do PIB, e trouxe algum otimismo. De uma queda de produção
de 0,26%, o índice passou para uma alta de 0,62%. Em fevereiro, o avanço foi de
1,31% ante janeiro.
A arrecadação federal, importante termômetro da economia, cresceu em janeiro e
fevereiro, mas voltou a cair em março. A receita da Previdência também caiu (1,4%)
no primeiro trimestre, reflexo do aumento do desemprego.
A melancolia na observação desses dados advém do fato de que eles oscilam muito
de um mês para o outro. É possível que o PIB do primeiro trimestre seja ligeiramente
positivo, mas as informações sobre março e abril parecem decepcionar.
Os índices de confiança da indústria, por exemplo, depois de subirem 2,9% em março,
ficaram estáveis em abril, indicando que o setor está ainda em compasso de espera,
a observar o imbróglio político e as reformas para tomar decisões de investimento.
O FGTS já começou a liberar recursos de contas inativas que somam R$ 43,6 bilhões,
o que poderia estimular o consumo. As primeiras informações sobre o destino desses
recursos, porém, indicam que no máximo 10% deles estejam sendo direcionados ao
consumo das famílias, um dos propulsores do PIB.
Os sinais de recuperação, portanto, são tênues e pendulares. O ano vai avançando, já
é maio, e não aparecem indicadores seguros de que o país começou a virar a página
da recessão. Faltam atitudes corajosas voltadas para desenvolvimento.
Como escreveu o mestre Delfim Netto, prevalece uma visão ingênua de alguns
economistas, de que o mundo é "composto por pequenas ilhas altruístas, partes de
um arquipélago onde reina a paz e a tranquilidade". Nesse arquipélago, o crescimento
econômico viria naturalmente, pela força do mercado.
Não é bem assim. As "ilhas", ou países, precisam lutar bravamente por seu
desenvolvimento: executar políticas de estabilidade; cuidar para que a taxa de juros
não inviabilize os custos de produção e para que o câmbio não seja empecilho às

exportações; buscar o equilíbrio fiscal; dar estímulos anticíclicos para compensar
dificuldades internas; preservar o conteúdo nacional nos grandes projetos; e zelar pelo
empreendedorismo local.
Não trilhamos todos esses caminhos. A redução dos juros básicos claramente perdeu
o bonde global e a taxa ainda está em 11,25%, muito defasada (acima) em relação
ao nível internacional em termos nominais e reais.
Os custos elevados tornam o crédito inacessível, fontes tradicionais de financiamento
estão travadas, permanece a desconfiança em relação ao quadro político, os setores
público e privado contêm investimentos, o consumo patina, a empresa nacional é
olhada com preconceito e prega-se a ideia de escancarar o mercado interno.
Em resumo, o país está retardando desnecessariamente sua volta ao crescimento. Isso
é melancólico, para dizer o mínimo, mas o Brasil precisa reagir.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Editorial: Dores da democracia
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
São mais do que compreensíveis a insatisfação e a desconfiança dos brasileiros,
captadas em pesquisa Datafolha, quanto às reformas previdenciária e trabalhista ora
em tramitação no Congresso.
Nenhuma das principais forças políticas do país, afinal, aproveitou as recentes
campanhas eleitorais para esclarecer a população sobre o imperativo de tais medidas
—muitas, sem dúvida, amargas.
Pelo contrário, o padrão tem sido seduzir os votantes com promessas de novas e
generosas políticas públicas, ainda que o tom varie conforme as afinidades ideológicas
dos candidatos.
Da mesma forma, partidos das mais variadas tendências costumam bater-se por leis
que ampliam despesas e direitos, sem nunca informar com clareza a dimensão dos
custos impostos à sociedade.
Especialmente deseducativa foi a retórica vitoriosa no pleito presidencial de 2014,
quando Dilma Rousseff (PT), contra todas as evidências, satanizou quem se atrevesse
a apontar a premência de ajustes nas contas do governo.
Pior, as más notícias são agora transmitidas por uma classe dirigente desmoralizada
por assombrosos escândalos de corrupção, e na esteira de um dos ciclos recessivos
mais traumáticos da história econômica do país.
Tudo considerado, resta o fato inescapável de que, desde a restauração da
democracia, todos os que conheceram de perto a realidade da gestão pública,
acabaram convencidos da necessidade de reformas, em particular a da Previdência
Social —hoje rejeitada por 71% dos brasileiros.
Nesse rol estão governos tão diferentes quanto os de Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), cuja proposta caiu por apenas um voto em 1998, e Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), que em 2003 dedicou o início de mandato a redesenhar a aposentadoria dos
servidores.
Até Dilma, depois de reeleita, tentou elaborar o seu projeto, na tentativa de salvar o
Orçamento federal e sua administração.

A pergunta que se pode fazer, em todos os casos, é se um governo deve contrariar os
desejos da maioria da população —e a resposta talvez ajude a entender parte do fastio,
que tem escala mundial, com a atividade política.
O aprofundamento da democracia desperta, ao longo da história, aspirações populares
potencialmente infinitas e, não raro, contraditórias entre si. O progresso sob o regime,
indiscutível, não se dá sem tensões e frustrações.
Não por acaso, mesmo países mais desenvolvidos se viram obrigados a instituir freios
legais para evitar que governantes, no afã de atender aos eleitores, comprometam a
solvência do Estado.
No caso do Brasil, a tarefa é equacionar o financiamento do aparato de seguridade
social, alicerce da redemocratização, e a necessidade de reerguer a economia. Ao
menos neste segundo objetivo, o Datafolha já mostra menos pessimismo entre os
entrevistados.
Força Sindical: se Temer não negociar reformas, pode haver nova greve
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR

Com o impulso da greve, na última sexta-feira (28), a Força Sindical realiza na manhã
desta segunda-feira, 1º, seu evento do Dia do Trabalho. Com forte de discurso contra
as reformas da Previdência e trabalhista defendidas pelo governo Michel Temer, o ato
reúne 150 mil pessoas, segundo a organização, na Praça Campo de Bagatelle, na zona
norte de São Paulo.
O presidente da Força Sindical e deputado federal Paulo Pereira da Silva
(Solidariedade-SP), o Paulinho da Força, afirmou que outra greve poderá ser
organizada se Temer não negociar alterações nas reformas trabalhista e
previdenciária. De acordo com ele, a conta da crise tem que “ser paga por todos, não
só pelos trabalhadores”.
A Força Sindical é contrária, principalmente, ao fim da contribuição sindical e à nova
idade mínima para aposentadoria. “Na (reforma) trabalhista, queremos discutir
principalmente a contribuição sindical, que enfraquece o lado dos trabalhadores e
permanece intacto o lado patronal”, disse no início das comemorações do Dia do
Trabalhador em São Paulo.
“O presidente não pode imaginar que é o dono do Brasil. Ele tem que ouvir a
população: 71% não concordam com as reformas”, acrescentou, citando dado da
pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda.
“Espero que governo tope negociar para fazer uma reforma civilizada e para que as
pessoas possam entender que foi feita uma reforma para salvar do buraco em que o
governo do PT nos deixou. Acho que ele (Temer) ouviu (as reivindicações da população
na greve geral). Ele está só fazendo de conta (que não)”, afirmou. Na sexta-feira, o
presidente divulgou uma nota em que não mencionava a greve, apenas criticava ‘atos
isolados de violência’.

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer
defendeu as mudanças na lei trabalhista, dizendo que a reforma marca um “momento
histórico”.
“A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para
os temporários e terceirizados. Todos com carteira assinada. Portanto, concede
direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores
poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra
de ordem”, afirmou. Ao cumprimentar o trabalhador, trago mensagem de otimismo.
De crença no Brasil e na força de cada um para transformar o nosso país.
O evento da Força Sindical terá apresentações de cantores como Michel Teló e Zezé
Di Camargo & Luciano e sorteio de 19 carros oferecidos pela montadora Hyundai.
Centrais discutem os próximos passos para barrar reformas
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
As tradicionais comemorações do Dia do Trabalho, em São Paulo, devem trazer mais
uma mostra da postura mais agressiva das centrais sindicais em relação ao governo.
Essa linha de confronto já tinha ficado clara na sexta-feira, com a convocação de uma
greve geral contra as reformas trabalhista e previdenciária.
As centrais CUT, CTB e Intersindical realizam seu evento hoje em dois pontos: haverá
um ato político na Avenida Paulista e shows de artistas na Praça da República. Já o
evento da Força Sindical, com shows e sorteios de carros, será realizado na Praça
Campo de Bagatelle.
As centrais também já começaram a discutir os próximos passos em relação às
reformas propostas pelo governo. O primeiro será pressionar os senadores, tanto em
Brasília quanto nas suas bases eleitorais, para barrar a reforma trabalhista, que ainda
tem de passar pelo Senado. Se não for suficiente, as entidades avaliam promover uma
grande marcha a Brasília e nova greve geral, desta vez com dois dias de duração.
Mas, caso as reformas não sejam derrubadas, o caminho deve ser a política eleitoral.
“Se não conseguirmos (derrubar as reformas), a via é eleger em 2018 um governo
que revogue as reformas, na linha do que tem sido feito em alguns países da Europa”,
diz o diretor executivo da CUT, Julio Turra. Ele avalia que a extinção do imposto sindical
não é uma ameaça real e foi incluída no texto da reforma para, depois, servir de moeda
de troca na negociação com as centrais alinhadas ao governo.
“O próprio Paulinho (Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical) disse que o
Temer vai vetar”, afirma Turra. Fonte da direção da Força que participa de reuniões
com o presidente Temer confirma, sob condição de anonimato, que o fim do imposto
sindical pode ser apenas uma moeda de troca do governo.
Receita – Segundo Paulinho, 95% da receita da Força vem da parte que cabe à
entidade do imposto sindical. Em 2016, foram arrecadados com o imposto R$ 3,5
bilhões, de trabalhadores e empresas. O dinheiro é dividido entre sindicatos de
trabalhadores e patronais, federações, confederações, centrais e Ministério do
Trabalho.
A festa do 1º de Maio da Força, que este ano sorteia 19 carros, “é totalmente
patrocinada e não usa dinheiro da central”, diz Paulinho. A CUT não informa quanto
de sua receita vem do imposto e diz que sempre foi contra sua cobrança. A entidade
defende uma contribuição a ser aprovada pelos trabalhadores.

Para o Presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, este mês
haverá outras greves. “Com certeza, o governo vai ficar numa posição de
insustentabilidade daqui a pouco, porque a população não vai permitir que se tire
direitos”, alerta.
Essa também é a avaliação do presidente da Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araujo. “Depois da greve, novas greves, novas
lutas.” Patah acredita que a reforma trabalhista não passe no Senado e deposita as
fichas na posição mais equilibrada dos senadores, ao contrário do estrelismo, segundo
ele, visto na votação da Câmara.
Greve geral foi só o começo, afirmam centrais sindicais no 1º de Maio
02/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
A greve geral de sexta-feira (28), "a maior paralisação da história do Brasil", pode ter
sido só o começo, disse o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (SDSP).
"Se o governo não entendeu, vai ter mais", afirmou o parlamentar nesta segunda (1º),
na festa da Força Sindical para o Dia do Trabalho. Presidente da Força, uma das
maiores centrais sindicais do país, ele integra a base governista e foi um apoiador de
primeira hora do impeachment de Dilma Rousseff (PT) –na votação da Câmara, fez
uma paródia de "Para Não Dizer que Não Falei de Flores", de Geraldo Vandré ("Dilma,
vai embora que o Brasil não quer você/Leve o Lula junto e os vagabundos do PT").
Agora, junta-se a outras centrais historicamente alinhadas ao Partido dos
Trabalhadores, como a CUT, no repúdio às reformas trabalhista e previdenciária
defendidas pelo presidente Michel Temer. Faria tudo de novo, disse. "Não me
arrependo [de apoiar a saída de Dilma]. A crise é muito profunda, comeu 8,5% de R$
6 trilhões de PIB nos últimos anos."
Ele defende uma "reforma civilizada". O problema, segundo o deputado, é que "a crise
deveria ser dividida", mas, do jeito que as reformas foram colocadas, "são os
trabalhadores que pagam". "Cadê a participação dos banqueiros? Sexta foi só o
pontapé." As propostas de Paulinho vão contra a maré governista. Ele sugere, por
exemplo, que a idade mínima para se aposentar seja de 58 anos para mulheres e 60
para homens.
A equipe econômica de Temer defende piso de 65 anos para todos.
REUNIÃO: No ato da CUT (Central Única dos Trabalhadores), a possibilidade de uma
nova greve geral também foi levantada. O presidente da central, Vagner Freitas,
convocou para uma marcha para Brasília quando a reforma da Previdência for votada
no Congresso.
"Vamos ocupar Brasília integralmente e não permitir que haja votação que retire
nossos direitos. Estou convocando todos e todas aqui a fazerem a maior marcha que
a classe trabalhadora já fez", afirmou.
"A continuidade da greve tem que ser construída. Aos companheiros e companheiras,
estou propondo que nós façamos uma outra greve talvez", afirmou. Segundo ele,
haverá uma reunião na próxima quinta-feira (4) com as centrais sindicais para debater
a questão. "Eu acho que está na ordem do dia tanto a ocupação de Brasília quanto a
realização de outra greve geral maior e mais forte para impedir que tenhamos a
retirada dos nossos direitos", disse no ato desta segunda.
Em comunicado enviado na tarde desta segunda, a UGT (União Geral dos
Trabalhadores) e outras centrais convocaram a população a Ocupar Brasília para

pressionar governo e Congresso a reverem as mudanças na legislação trabalhista e na
Previdência, conforme antecipou a Folha de S.Paulo. "Se isso não for suficiente
assumimos, neste 1º de Maio, o compromisso de organizar uma reação ainda mais
forte", afirma a nota.
Reformas impõem desafios a sindicatos
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O movimento sindical comemora hoje (dia 1º) o 1.º de Maio, data ícone para as
organizações de trabalhadores, tendo de rever seu papel na sociedade brasileira. Após
mais de uma década de atuação praticamente sem grandes mobilizações, até porque
havia um alinhamento com o governo do PT, as centrais sindicais agora estão acuadas.
A reforma trabalhista pode minar o poder de atuação das entidades sindicais ao acabar
com o imposto sindical e estabelecer negociações por meio de representantes internos
nas empresas com mais de 200 funcionários. A reforma da Previdência é outra dor de
cabeça. Além disso, há número recorde de 14,2 milhões de desempregados no País.
“O sindicalismo vai passar por um momento extremamente delicado porque vai estar
fragilizado em todas as suas forças”, diz o procurador geral do Trabalho, Ronaldo
Curado Fleury. Para ele, as duas maiores ameaças às entidades são a possibilidade de
extinção do imposto sindical e a criação de comissões de negociação sem a
participação dos sindicatos.
Para Fleury, antes da reforma trabalhista, o governo deveria fazer uma reforma na
estrutura sindical. “Vai haver uma diluição do poder de negociação. Uma mudança
possível seria acabar com a unicidade sindical. Se uma entidade não tem concorrência,
vai correr atrás do trabalhador para quê?”
Na opinião do diretor técnico do Departamento Intersindical de Estudos
Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, desde os anos 2000 o movimento
sindical não tinha esse tipo de ataque. Nos últimos anos houve redução de
desemprego, ganho de renda e o Congresso não se debruçou em temas que afetavam
diretamente a classe trabalhadora.
Com as reformas em curso, Lúcio acredita que o movimento sindical terá de se
recolocar e sair da situação de certo conforto, pois não estava sendo atacado. “O que
se tem hoje é o movimento sindical se reposicionando para uma situação de
desemprego crescente e ataque do Estado, por meio do governo, a um padrão
civilizatório de relações sociais. É uma mudança.”
Lobby – Com o fim do imposto obrigatório, José Marcio Camargo, professor do
Departamento de Economia da PUC-Rio, avalia que sindicatos e centrais terão de se
voltar para suas bases e prestarem melhor atendimento aos trabalhadores para,
assim, angariarem mais filiados que possam ajudar a manter suas estruturas.
“Eles terão de se voltar mais para as atividades sindicais e deixarem de se ocupar em
fazer lobby junto aos deputados para aprovar ou não determinadas leis”, afirma
Camargo. “Vai precisar ter mais o componente de luta sindical de verdade do que
interesses políticos.” Para ele, entidades fortes vão prevalecer, mas, com o fim do
imposto sindical, “os sindicatos pelegos e de fachada vão acabar”.
Na avaliação de analistas, durante os governos Lula e boa parte do governo Dilma, as
centrais, em especial a CUT, ficaram à mercê das administrações, inclusive com
sindicalistas ocupando cargos estratégicos. “O papel a partir de agora volta a ser mais
para o lado econômico, de questões como condições de trabalho e salários, por
exemplo”, diz Tiago Barreira, pesquisador do Ibre/FGV.

O professor da Escola de Economia da FGV-SP, André Portela, avalia que “dar mais
peso às negociações pode fortalecer os sindicatos, mas, sem arrecadar imposto
sindical, num primeiro momento todos vão enfraquecer, até mesmo os grandes.”
Trabalhadores dos Correios avaliam nova proposta da empresa
02/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
A direção dos Correios e os trabalhadores se reuniram nesta segunda-feira (1º) para
tentar chegar a um consenso para finalizar a paralisação dos empregados, iniciada na
última quarta. A proposta de acordo apresentada pelos Correios será avaliada em
assembleias nesta terça-feira (2), quando os trabalhadores definirão se encerram ou
não a greve. As informações são da Agência Brasil.
A empresa apresentou uma proposta que prevê a revogação, por 90 dias, da medida
que suspendeu as férias dos empregados. Com isso, os trabalhadores que irão gozar
as férias em maio, junho e julho terão o pagamento dos valores até o teto de R$ 3,5
mil por empregado. O restante será parcelado em cinco vezes. Os Correios haviam
suspendido as férias dos empregados a partir deste mês, alegando não ter recursos
para o pagamento dos benefícios.
Outro ponto em negociação é o percentual pago pela empresa no plano de saúde dos
empregados. Os Correios afirmam que os sindicatos poderão apresentar uma proposta
e, caso haja acordo, o pedido de mediação junto ao TST (Tribunal Superior do
Trabalho) sobre a questão será retirado.
O secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios
e Telégrafos e Similares (Fentect), José Rivaldo da Silva, que participou da reunião
com a direção dos Correios, não considerou as propostas satisfatórias. “Vamos
encaminhar para as assembleias, mas não achamos a proposta boa não.”
Segundo ele, a intenção dos empregados era acabar com o bloqueio das férias e retirar
a negociação sobre o plano de saúde do TST, de modo que a questão fosse debatida
diretamente entre os trabalhadores e a empresa. A empresa também se dispôs a
suspender a implantação de novas medidas operacionais, como a distribuição
alternada e a entrega matutina, que serão negociadas em uma comissão. Com relação
aos dias parados, a empresa informou que irá realizar o desconto referente à última
sexta-feira (28). Os demais dois dias serão compensados pelos trabalhadores.
Por que sindicatos que queriam abolir CLT nos anos 80 agora reclamam de
sua 'destruição'
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo/BBC Brasil

Oposição ao governo protestou na Câmara contra a 'morte da CLT'
Caixões azuis com as três letras CLT (abreviação de Consolidação das Leis do Trabalho)
e um punhado de cruzes faziam parte do aparato levado pela oposição à Câmara dos
Deputados na última quarta-feira (26), para protestar contra a aprovação da reforma
trabalhista do governo Michel Temer.

Um artigo de abril de Vagner Freitas, presidente da CUT (Central Única dos
Trabalhadores), maior entidade sindical do país, já acusava em seu título: "Reforma
Trabalhista destrói a CLT". O projeto de lei —que mexe em cerca de cem artigos dessa
legislação, nascida em 1943, no governo Getúlio Vargas— recebeu, ainda assim, o
aval da maioria dos deputados e agora segue para o Senado.
Ao contrário do que o recente debate faz parecer, porém, a CLT não é considerada
intocável pelo movimento sindical. Muito pelo contrário —a CUT, em especial, nasceu
nos anos 80 com fortes críticas à legislação trabalhista varguista e chegou a defender
sua extinção e o fortalecimento da negociação direta entre trabalhadores e empresas.
Para a entidade, a legislação é uma "faca de dois gumes". De um lado garantiu direitos
importantes, como carteira de trabalho, limite de horas (em geral 8 por dia) para a
jornada de trabalho, férias remuneradas, salário mínimo e indenizações por acidentes.
Por outro, também estabeleceu uma série de regras para a atuação dos sindicatos,
como a unicidade sindical (proibição de haver mais de um sindicato por categoria na
mesma região), exigência de registro das entidades no Ministério do Trabalho e
contribuição sindical compulsória.
A CUT é historicamente contra esses três pilares, pois entende que foram adotados
para "amaciar" e "controlar" o movimento, nota a secretária de Relações do Trabalho
da central, Graça Costa.
Nessa linha, a resolução do 3º Congresso da CUT, em 1988, falava em abolir a
legislação varguista: "O avanço da luta dependerá da força dos trabalhadores na
conquista de suas reivindicações, abolindo a CLT e a intervenção da justiça do trabalho
e do Estado. A luta e o fortalecimento do sindicato são os únicos caminhos para a
classe reivindicar e definir melhores condições de vida e trabalho".
A resolução propunha ainda, no lugar da CLT, a adoção de um "Código Nacional de
Trabalho (...) simples, que seja compreendido, discutido e assumido por todos os
trabalhadores brasileiros".
O diretor de Documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(Diap, órgão que representa interesses de sindicatos e centrais sindicais no
Congresso), Antônio de Queiroz, destaca o contexto do surgimento da CUT, ainda na
ditadura militar (1964-1985).
"O pressuposto da CUT, criada em 1983, portanto em plena ditadura militar, era de
retirar o entulho autoritário que também estava presente na CLT, o que de certa forma
o governo Sarney (1985-1990) fez, como proibir intervenção (do Estado) nos
sindicatos, permitir negociação coletiva, que na época não se permitia", explica
Queiroz.
Segundo ele, é balela dizer que a CLT é uma legislação anacrônica, dos anos 40, pois
já foram aprovadas centenas de mudanças em seus artigos.
'NEGOCIADO SOBRE LEGISLADO'
A resolução do Congresso da CUT de 1988 defendia também contratos coletivos
nacionais de trabalho, mediados pela central, que garantiriam patamares mínimos de
direitos e serviriam de base para acordos entre patrões e empregados sindicalizados,
dentro de cada empresa.
Uma evolução dessa proposta, o Acordo Coletivo Especial (ACE), chegou a ser
formalmente apresentada ao governo Dilma Rousseff, em 2011, com o argumento de
que daria mais segurança jurídica nas negociações entre trabalhadores e empresas.

A legislação hoje permite negociações coletivas envolvendo categorias inteiras, no
entanto, não prevê acordos específicos dentro de cada empresa - por isso, muitos
deles acabam anulados na Justiça.
"Um passo fundamental para inovar no campo das relações de trabalho é reconhecer
que a atual legislação não dá conta de resolver todas as demandas e conflitos,
tampouco superar e atender as expectativas dos trabalhadores e empresas em
situações únicas, específicas, para as quais a aplicação do direito no padrão celetista
não mais alcança resultados satisfatórios", diz a cartilha da CUT que explicava a
proposta de ACE.
Sobre a anulação dos acordos, o documento dizia ainda: "Por um lado, os
trabalhadores e empresários interessados no avanço democratizante são punidos; de
outro, são premiados o conservadorismo e a inércia. Vitória para os segmentos mais
atrasados de ambos os polos da relação capital-trabalho".
Já a reforma de Temer estabelece, sob esse mesmo argumento, a permissão do
"negociado sobre o legislado", ou seja, prevê que alguns parâmetros da relação
trabalhista fixados na CLT possam ser revistos diretamente entre empresas e
trabalhadores em acordos que prevalecerão sobre a lei - a proposta é duramente
criticada pela CUT.
INCOERÊNCIA?
Mas por que então a CUT se opõe frontalmente à reforma de Temer? Segundo os
sindicalistas ouvidos pela BBC Brasil, porque a proposta da central previa mecanismos
de fortalecimento dos sindicatos, para garantir que a negociação entre empresa e
empregados se daria em igualdade de condições, enquanto a proposta do atual
governo faz o contrário.
O projeto de lei aprovado na Câmara prevê que empresas com mais de 200
empregados poderão escolher representantes não sindicalizados para firmar os
acordos. O temor da CUT e de outras centrais é que isso facilite a cooptação desses
representantes pelas empresas.
Além disso, a reforma extingue abruptamente a contribuição sindical obrigatória, sem
prever outras fontes de recursos. A CUT é a favor do fim dos impostos obrigatórios,
para que os trabalhadores decidam eles mesmos como manter os sindicados, mas
defende que isso seja feito gradativamente e que seja regulamentada outra forma de
remuneração, atrelada aos acordos (contribuição negocial).
"Liberdade de negociação com real manifestação de vontade é legítimo, não tem
problema. Do jeito que foi proposto isso não existe, você entrega os trabalhadores ao
deus dará", diz o diretor de Documentação do Diap, Antônio de Queiroz.
Segundo Graça, a proposta da CUT era que os acordos coletivos permitissem negociar
condições melhores que as previstas em lei, enquanto a reforma proposta vai permitir
o contrário.
"Num momento de crise, você vai ter uma negociação com o patrão em que o
trabalhador vai estar de joelho", crítica.
Entre os pontos que passarão a poder ser negociados, caso a reforma de Temer entre
em vigor, está a possibilidade de reduzir o intervalo mínimo de descanso e alimentação
de uma hora para meia hora no caso de jornadas de mais de seis horas, assim como
acordar jornadas de até 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso. Outra
possibilidade será a de combinar a divisão dos 30 dias de férias em até três períodos,
bem como troca de dias de feriado.

Se a nova legislação entrar em vigor, será possível ainda que empregados e
trabalhadores negociem diretamente plano de cargos e salários e o pagamento de
participação dos lucros. Também poderá ser alvo de acordo a prorrogação de jornada
em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do
Ministério do Trabalho.
"A redução do intervalo de almoço para 30 minutos, por exemplo, parece algo
pequeno, mas fazer uma pausa correndo tem impacto na saúde do trabalhador e
aumenta os acidentes de trabalho", diz Costa.
PROXIMIDADE COM O PT
A CUT nasceu pouco depois do PT, fundado em 1980, e tem forte relação com o
partido. Apesar disso, não conseguiu avançar com sua pauta de reforma sindical nos
governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma Rousseff (2011-2016),
até pela falta de consenso com outras centrais.
A proposta de Acordo Coletivo Especial, por exemplo, podia funcionar bem para
categorias com representação forte, como os metalúrgicos, berço da CUT e de Lula,
mas criava riscos para segmentos menos organizados, observa Queiroz.
Desde que se tornou presidente, o líder petista deu declarações contraditórias sobre
legislação trabalhista, ora defendendo "modernização" da CLT, ora criticando sua
"flexibilização".
Mudança da CLT pode desequilibrar índice de confiança do cliente e lojista
02/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
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
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pedro Ladeira/Folhapress

Manifestantes fazem protesto contra o governo Temer e contra as reformas
trabalhista e da Previdência, em Brasília
Se planejar todos os aspectos da vida econômica resultasse num ordenamento
eficiente, os Estados comunistas teriam dado certo. Não deram.
Raciocínio análogo se aplica à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, com mais
de 900 artigos, pretende regular nos detalhes as relações entre patrões e empregados.
São reduzidas as chances de esse calhamaço de imposições legais, muitas delas
concebidas para lidar com a realidade laboral dos anos 40, que não existe mais,
produzir soluções satisfatórias para ambas as partes.
Um exemplo banal. Lembro de já ter sido forçado diversas vezes pela CLT a sair em
férias em períodos em que fazê-lo não interessava nem a mim nem à empresa. Ora,
uma legislação deixa os dois lados insatisfeitos e não traz nenhum benefício público
não tem razão para existir.
É óbvio que nem tudo na CLT são firulas como essa. Alguns de seus artigos (poucos)
estabelecem normas que efetivamente protegem o trabalhador, mas não há dúvida de
que já passa da hora de promover uma rodada de desregulamentação que nos livre
dos anacronismos, ingerências e aposte na capacidade das partes de resolver seus
problemas sem a tutela do Estado.
A livre negociação, vale lembrar, está na base da democracia e é um dos principais
elementos que explicam o melhor desempenho da economia de mercado sobre outras
formas de organização social.
É difícil dizer se a reforma proposta pelo governo é a ideal. Ela até caminha na direção
correta, mas só saberemos se não contém exageros depois que ela for colocada em
prática e produzir resultados.
Se surgirem efeitos deletérios provocados pela mudança na legislação e não pela crise
econômica (é fácil confundir as duas coisas), não será complicado voltar atrás.
Parlamentares não hesitam muito antes de aprovar "direitos". É em parte por causa
dessa tendência que nos metemos na enrascada fiscal em que estamos.
Governo discute adiar votação da reforma da Previdência
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Sem os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência no plenário da
Câmara, o governo discute adiar a votação da proposta na comissão especial que trata
do assunto, o que estava previsto para acontecer nesta quarta-feira (3).
Segundo a Folha apurou, a ideia é que o colegiado só aprecie o texto na semana que
vem ou até mesmo na seguinte.

O presidente Michel Temer recebeu ministros e parlamentares neste domingo (1º)
para discutir o andamento da nova Previdência. Pesquisa Datafolha divulgada no
domingo indica que 71% dos brasileiros são contra a reforma.
O Planalto diz acreditar ter garantidos 20 votos para aprovar a proposta na comissão.
No entanto, integrantes do governo admitem que ainda estão longe dos 60% de apoio
necessário em plenário para aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição).
Para evitar o desgaste de aprovar o texto no colegiado e ter que esperar
indefinidamente até ter segurança para aprovar o texto definitivamente, Temer avalia
aguardar mais um pouco.
O receio é que um período extenso possa estimular a base aliada a reivindicar novas
flexibilizações no relatório, impondo novas derrotas à equipe econômica.
A reforma seria votada inicialmente na terça-feira (2). Mas, na semana passada, o
governo decidiu postergar a votação em um dia.
A ideia é estender a discussão do texto, etapa que seria vencida nesta terça. Como
ainda há 16 oradores inscritos, além dos líderes partidários, o presidente da comissão
especial, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), não precisa levar a sessão até a
madrugada, podendo esgotar a lista de quem deseja se manifestar ao longo da
semana.
Marun não participou da reunião com Temer e disse que ainda não havia sido
informado sobre o adiamento. "Estou indo à Brasília com o intuito de fazer a votação
esta semana", afirmou.
Na tentativa de evitar pressões por novas mudanças, os maiores partidos da base,
PMDB (64 deputados) e o PSDB (46 deputados), fecharão questão em apoio ao
relatório na segunda quinzena do mês, movimento que tem o apoio do presidente.
Nesta terça, serão publicadas no "Diário Oficial da União" as primeiras exonerações de
indicados políticos de parlamentares da base que votaram contra a reforma
trabalhista, na semana passada.
A ideia é que os cargos sejam entregues sobretudo a parlamentares do "baixo clero"
que não tinham sido contemplados pelo presidente e que podem avolumar o placar da
reforma previdenciária.
O próprio presidente pretende se reunir pessoalmente com bancadas menores, como
PSC e PRB, para conseguir mais votos favoráveis.
Em outra frente, o governo vai intensificar a comunicação. As cartilhas que já foram
distribuídas aos parlamentares para explicar a reforma agora serão encaminhadas a
entidades formadoras de opinião como OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e CNBB
(Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), que já se posicionaram contra a
reforma.
Já foram impressos mil exemplares e outros dois mil serão encomendados nesta terçafeira. As impressões serão pagas por partidos da base aliada, segundo o deputado
Beto Mansur (PRB-SP), que não soube informar os custos da produção.
Temer reúne ministros e base aliada para discutir Previdência e inicia
retaliação a infiéis
02/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O presidente Michel Temer se reuniu na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho,
com ministros e parlamentares da base aliada no Palácio da Alvorada para discutir

estratégias para a aprovação no Congresso das reformas trabalhista e da Previdência
e, segundo reportagens na mídia, decidiu retaliar deputados infiéis ao governo.
Participaram do encontro no feriado, entre outros, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e o líder do governo no
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), além do relator da reforma da Previdência na
Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), segundo o Portal do Planalto.
De acordo com os jornais o Estado de S. Paulo e O Globo desta terça-feira, o governo
decidiu exonerar pessoas indicadas por parlamentares da base aliada que votaram
contra o governo em projetos importantes, como a reforma trabalhista, como forma
de pressionar a base a aprovar a reforma da Previdência.
O Diário Oficial da União desta terça-feira trouxe uma série de exonerações, sem
detalhes sobre os motivos.
O Palácio do Planalto tem levantado caso a caso a situação dos partidos e deputados
que votaram contra o governo na reforma trabalhista para tentar reverter votos
contrários, e admite estender "por alguns dias" o cronograma da reforma da
Previdência para não correr riscos, de acordo com fontes palacianas.
A votação da reforma previdenciária na comissão especial da Câmara, inicialmente
marcada para esta terça, foi adiada para quarta-feira.
71% dos brasileiros são contra reforma da Previdência, mostra Datafolha
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Sete em cada dez brasileiros se dizem contrários à reforma da Previdência, mostra
pesquisa realizada pelo Datafolha. A rejeição chega a 83% entre os funcionários
públicos, que representam 6% da amostra e estão entre os grupos mais ameaçados
pelas mudanças nas regras para aposentadorias e pensões.
Há maioria antirreforma entre todos os grupos sociodemográficos, e a taxa cresce
entre mulheres (73%), brasileiros que ganham entre 2 e 5 salários mínimos (74%),
jovens de 25 a 34 anos (76%) e os com ensino superior (76%).
O Datafolha fez 2.781 entrevistas em 172 municípios na quarta (26) e na quinta (27),
antes das manifestações ocorridas na última sexta-feira (28). A margem de erro é de
2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Apesar da rejeição à ideia de mudanças, a maioria dos entrevistados concorda com
tópicos que o governo pretendia mudar na proposta inicial e outros que ainda estão
em discussão no Congresso.
MENOS DIFERENÇAS
É o caso, por exemplo, das regras especiais que permitem aos professores se
aposentar cinco anos mais cedo do que outros trabalhadores.
A proposta original do governo previa que os requisitos para aposentadoria seriam os
mesmos para todas as profissões, gêneros e setor de trabalho, com exceção de
policiais militares dos Estados e membros das Forças Armadas.
A proposta foi alterada pelo relator da reforma na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA). Na
versão que os deputados debatem, professores e policiais mantêm condições mais
favoráveis de aposentadoria.
A maioria dos entrevistados pelo Datafolha, porém, é contra essa diferença nos casos
de professores (54%), policiais (55%) e militares (58%). O governo promete enviar
ao Congresso mais tarde outro projeto para tratar das aposentadorias dos militares.

No caso dos trabalhadores rurais, 52% dos brasileiros querem que eles continuem se
aposentando mais cedo, condição também mantida no projeto de Arthur Maia.
Mesmo entre os que se dizem favoráveis a uma reforma previdenciária, há
discordância em relação a três pilares: idade mínima de aposentadoria de 65 anos
para homens, de 62 para mulheres, e a nova fórmula para cálculo de benefício, que
exige 40 anos de contribuição para receber o benefício máximo.
Questionados sobre os três pontos em conjunto, 87% declararam oposição às
mudanças. Deles, 83% são contra o tempo necessário para benefício pleno: 60%
citaram a regra e outros 23% disseram rejeitar todas as três mudanças.
A regra dos 40 anos não atinge quem contribui pelo salário mínimo. Para esses
trabalhadores, mais da metade dos beneficiários, a aposentadoria plena pode ser
obtida com 25 anos de contribuição.
A mudança também não leva necessariamente à perda de benefício para trabalhadores
do setor privado, que hoje têm o valor reduzido pelo fator previdenciário.
Outros 27% são contra a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria dos homens
e 25% se opõem à idade de 62 anos para mulheres.
COMEÇA AOS 60
A instituição de uma idade mínima é uma das principais mudanças da reforma, e atinge
trabalhadores do setor privado que hoje podem se aposentar por tempo de
contribuição, com 30 anos no caso de mulheres ou 35, se homens.
Na média, os pesquisados pelo Datafolha disseram que esperam se aposentar aos 60
anos, mesma idade declarada em pesquisa feita no ano passado e próxima da idade
em que, na média, os brasileiros se aposentaram em 2016.
Caiu, no entanto, a parcela dos brasileiros que considera que a população hoje se
aposenta mais tarde do que deveria. Eram 59% no ano passado, e hoje são 52%. Os
que consideram que a retirada do mercado de trabalho se dá na idade adequada
passaram de 27% para 38%.
ENTENDA
A reforma da Previdência foi proposta pelo governo em dezembro de 2016, com a
justificativa de que o envelhecimento da população brasileira tornará suas contas
insustentáveis.
A Previdência consome hoje 57% dos gastos do governo, que tem aumentado a dívida
pública para financiar suas despesas. A queda dos juros e a reativação da economia
dependem do equilíbrio das suas contas.
O projeto atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, que já fez várias
alterações na proposta original do governo, precisa ser aprovado por 60% dos
deputados e dos senadores em duas votações para entrar em vigor.
Governo quer concluir votar reforma da Previdência na comissão até quintafeira
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em reunião neste domingo (1) com o presidente Michel Temer e ministros no Palácio
do Alvorada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), definiu que não
realizará votações no plenário da Casa na quarta-feira (3) para acelerar a apreciação
da reforma da Previdência na comissão especial que analisa a matéria.

O governo quer concluir a votação da proposta no colegiado ainda nesta semana, para
evitar que o relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), acabe cedendo à pressão
de diversas categorias por mudanças no parecer.
A discussão na comissão especial deve ser encerrada nesta terça-feira (2). Com isso,
a votação no colegiado poderá começar no dia seguinte. A ideia do governo é acelerar
os trâmites na quarta-feira, para que a votação possa ser concluída até a quinta-feira
(4). Caso o presidente da Câmara abrisse a ordem do dia no plenário da Casa, a
votação da reforma na comissão especial teria de ser interrompida, o que poderia
atrasar o calendário.
Embora o governo diga que quer votar a matéria na comissão nesta semana, líderes
de partidos da base aliada dizem que a previsão “mais realista” é só concluir a votação
na semana que vem.
Eles argumentam que precisam de mais tempo para negociar o texto. O argumento é
que o relatório de Oliveira Maia tem de ser o mais amarrado possível, para evitar que
deputados da base aliada apresentem emendas ou votem a favor de emendas da
oposição no plenário, desconfigurando os eixos da reforma.
Além de Maia e de Temer, participaram da reunião no Alvorada os ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles; da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira
Franco; da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy; e da Educação, Mendonça
Filho. Os líderes do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR), também estiveram presentes no encontro, assim como o
deputado Heráclito Fortes (PSB-PI).
Debate sobre a Previdência deve ir além da questão fiscal
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O enfrentamento da questão fiscal é a principal motivação para a reforma da
Previdência apresentada pelo governo: argumenta-se que, sem aporte contínuo de
recursos, essa despesa se tornará insustentável.
Embora esse argumento esteja correto, havendo números consistentes para
corroborá-lo, concentrar a discussão exclusivamente nesse ponto, negligenciando
outros aspectos, pode gerar importantes efeitos adversos e comprometer melhorias
quando do desenho da concessão de benefícios.
Assim, é preciso atenção a diversos fatores de risco, como as distorções geradas no
mercado de trabalho, as quais contribuiriam para a elevação da evasão do sistema e
da informalidade, capazes até de impedir ganhos futuros de produtividade.
Também são preocupantes os impactos negativos sobre a poupança agregada –por
conseguinte, sobre crescimento econômico–, uma vez que a proposta exigirá níveis
maiores de transferências de quem tem maior propensão a poupar para inativos, que
poupam menos. Ademais, é necessário observar os efeitos sobre os incentivos à
educação, dada a perda real de renda das famílias. Certamente, o complexo debate
em torno da Previdência precisará de consistentes análises sobre esses e outros
efeitos.
Dessa forma, mesmo com a aprovação da proposta do governo, de forma integral ou
não, as discussões deverão continuar. Porém, será imprescindível que elas não se
restrinjam à sustentabilidade fiscal do sistema.
Um melhor desenho previdenciário para o país deverá estar no centro das análises, e
esse desafio não poderia ser maior, uma vez que diversos itens estão envolvidos. A

concessão de benefícios não só influencia o padrão de vida das pessoas mais velhas
mas também o bem-estar da população.
De uma forma geral, para os indivíduos e as famílias, o principal objetivo nesse sentido
é estabelecer um padrão de consumo durante toda a vida e, eventualmente, servir
como seguro, garantindo renda diante uma eventualidade.
Para o governo, por sua vez, a Previdência pode ser vista como um mecanismo de
redistribuição de renda e um instrumento capaz de promover a eficiência e o
crescimento econômico, especialmente por meio do melhor funcionamento no
mercado de trabalho e de uma eficiente acumulação de ativos.
Relativamente aos sistemas previdenciários, eles podem ser classificados, em sua
estrutura básica, como de repartição e capitalização. No primeiro caso, há
transferência de renda, mediada pelo Estado, entre gerações de ativos e inativos; no
segundo, o indivíduo forma sua própria poupança ao longo do ciclo laboral. Os efeitos
na economia decorrem da preponderância de cada um desses sistemas e, logicamente,
de seus riscos associados.
No Brasil, prevalecem os sistemas de repartição, porém deve ser mais bem avaliada
a adoção de sistemas multipilares, nos quais se possa separar a parte previdenciária
da assistencial, deixando mais claras suas fontes de financiamento. Outra possibilidade
a ser considerada é a expansão do sistema capitalizado, pela sua importância para a
formação de poupança de longo prazo.
Naturalmente, qualquer sugestão de reforma ao sistema previdenciário necessita ser
acompanhada de correta mensuração dos impactos gerais e de ampla avaliação dos
riscos envolvidos, e o objetivo principal deve ser sempre o fortalecimento do vínculo
entre contribuições e benefícios. O debate atual precisa evoluir nessa direção.
FLAVIO ATALIBA BARRETO, doutor pela Escola Brasileira de Economia e Finanças
da FGV e professor do curso de pós-graduação em economia da Universidade Federal
do Ceará, é diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará da
Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.
CARLOS ALBERTO MANSO, doutor pela Universidade Federal do Ceará, é do núcleo
de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará.
Alckmin diz que Temer precisa explicar melhor a Reforma da Previdência
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sugeriu hoje ao presidente
Michel Temer uma melhor comunicação na Reforma da Previdência. “Quero dar
sugestão ao presidente Tremer: precisamos explicar melhor a reforma da Previdência”,
disse Alckmin, que elogiou a aprovação dos projetos de reforma Trabalhista e de
regulamentação na terceirização, durante a abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto
(SP). “A reforma trabalhista é um salto para promover emprego e desenvolvimento no
Brasil.”
Segundo o governador, a reforma da Previdência “é para acabar o Robin Hood às
Avessas”, já que hoje o “um trabalhador de um salário mínimo é quem paga os
benefícios de R$ 40 a R$ 50 mil”, disse. “Precisamos regras iguais ao servidor público”,
completou.
Em um rápido discurso, Alckmin retomou ainda as críticas às políticas de juros
monetária e afirmou que o País precisa de “juros baixo e não pode deixar apreciar a
moeda. Essa é nossa tarefa do ponto de vista macro”, concluiu.

Para 64% dos brasileiros, novas leis trabalhistas beneficiam os patrões
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os brasileiros acham que a reforma trabalhista e a terceirização privilegiam mais os
empresários do que os trabalhadores —e os próprios empresários pensam assim, de
acordo com o Datafolha.
Segundo o instituto, 64% dos entrevistados acham isso da reforma e 63% dizem o
mesmo sobre a terceirização.
A lei da terceirização foi sancionada em 31 de março pelo presidente Michel Temer e
permite que uma empresa possa contratar outra para qualquer tipo de serviço.
Antes, não havia legislação específica, mas o entendimento era que as empresas
precisariam ter obrigatoriamente funcionários próprios em suas funções principais, as
chamadas atividades-fim. Uma montadora, por exemplo, poderia terceirizar a limpeza,
mas não os operários.
Para 34% dos ouvidos pelo Datafolha, a nova legislação deve aumentar a criação de
empregos. Outros 31% consideram que não haverá mudança e igual parcela prevê
que vagas serão fechadas.
Quase metade (48%) dos empresários diz que o emprego deve ser beneficiado pela
nova lei, segundo o Datafolha. Assalariados com registro em carteira são mais
pessimistas: 34% dizem que haverá menos vagas, 33% que nada mudará e só 29%
creem em mais oferta de emprego.
Para 66%, os preços de mercadorias e serviços devem subir com a ampliação da
terceirização. Apenas 17% (e 15% dos empresários) esperam aumento dos salários.
Quarenta e quatro por cento acham que não haverá impacto na remuneração e 35%
(e 27% dos empresários) dizem que ela será reduzida.
O XIS DOS SINDICATOS
A reforma trabalhista foi aprovada na quarta (26) pela Câmara dos Deputados e agora
será analisada no Senado. Ela prevê que acordos entre patrões e empregados
prevaleçam sobre a lei em alguns casos, jornadas de trabalho mais flexíveis e o
parcelamento de férias em três períodos.
Na avaliação de 58% dos entrevistados, os trabalhadores perdem direitos com as
reformas, taxa que sobe para 66% dos assalariados registrados e para 68% dos
empresários. Outros 21% acham que não haverá mudança com a reforma, e 11%
acreditam que os direitos vão aumentar.
Só 30% preferem que condições de trabalho como jornada diária, período de férias e
banco de horas sejam negociadas diretamente entre patrões e empregados, como
prevê a reforma. Para 60%, seria preferível que essas condições fossem definidas em
lei.
Segundo advogados e especialistas ouvidos pela Folha após a aprovação do texto pela
Câmara, a insegurança do trabalhador pode aumentar, ao menos no início.
A principal razão é que o projeto dá maior importância aos sindicatos, responsáveis
por negociar acordos que ultrapassem os limites definidos pela legislação, mas
dispensa a homologação de rescisões contratuais nos sindicatos.
O texto também acaba com a contribuição sindical obrigatória, principal fonte de
financiamento das entidades. Ela é paga por assalariados (corresponde a um dia de

trabalho por ano), autônomos, profissionais liberais e por patrões (de 0,02% a 0,8%
do capital social da empresa).
Do total arrecadado, 60% vai para os sindicatos, 15% para as federações e 5% para
as confederações. O fim da contribuição sindical obrigatória é o ponto que mais divide
os entrevistados pelo Datafolha —46% defendem a manutenção do imposto e 44%
querem a extinção.
Temer diz que reforma trabalhista sofre incompreensão
02/05/2017 – Fonte: Bem Paraná

Dois dias depois de protestos realizados em 130 cidades do país, o presidente da
República, Michel Temer (PMDB), disse que a reforma trabalhista defendida pelo seu
governo sofre "incompreensões, objeções e contestações", mas esse fato é típico da
democracia no Brasil.
"O brasileiro é naturalmente um povo otimista. Aconteça o que acontecer, haja
protestos, não haja protestos, o Brasil continua e continuará a trabalhar", afirmou
Temer em discurso na cerimônia de inauguração da Japan House, espaço para
promoção da cultura e dos negócios do Japão, em São Paulo, na manhã deste domingo
(30).
O tema da reforma trabalhista foi trazido ao evento em primeiro lugar pelo governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no início de seu discurso. "Saímos de um
modelo estatutário de cima para baixo para um novo modelo de relações contratuais
muito melhores neste momento do mundo e das relações e das questões do novo
emprego", disse o governador.
Em seguida, durante sua fala, Temer agradeceu a Alckmin pelo elogio quanto ao tema
e disse que a reforma trabalhista "gera, em um primeiro momento, naturalmente,
incompreensões, objeções, contestações, mas que são típicas da democracia plena
que nós vivemos no nosso país". Movimentos sociais e sindicais promoveram uma
greve geral nesta sexta-feira (28) contra as reformas trabalhista e da Previdência, as
quais o governo Temer batalha para aprovar no Congresso.
DATAFOLHA — Após os discursos, Temer e Alckmin deixaram o local sem atender
aos pedidos de entrevista dos jornalistas. Abordado pela reportagem, o governador
disse: "O João fala em nosso nome", em referência ao prefeito de São Paulo, João
Doria (PSDB), que também estava presente ao evento.
Quanto à pesquisa do Datafolha publicada pela Folha de S.Paulo neste domingo que
indica um quadro negativo para eventuais candidaturas tucanas ao Palácio do Planalto
em 2018, Doria disse que é muito cedo para fazer análises e projeções, e não é hora
de tratar do assunto.
Indagado se o fato de ele ter índices melhores que Alckmin, seu padrinho político, não
poderia atrapalhar sua relação com o governador, Doria afirmou que não há
possibilidade de que isso aconteça.
"Hoje mesmo viemos juntos de Goiás para São Paulo, estivemos juntos ontem com o
governador [de Goiás] Marconi Perillo (PSDB). Não há nada, absolutamente nada que

possa abalar uma relação de 37 anos de amizade, de respeito e bom entendimento",
disse Doria.
Criação de empregos ocorrerá de forma muito mais rápida com reforma, diz
Temer
02/05/2017 – Fonte: Contábeis.com
O presidente Michel Temer afirmou, em pronunciamento gravado para o 1º de Maio,
Dia do Trabalhador, que a criação de empregos ocorrerá de forma “muito mais rápida”,
inclusive para os mais jovens, com a reforma trabalhista proposta pelo governo.
No vídeo, divulgado nas redes sociais, o presidente falou de “inúmeras vantagens”
para o trabalhador: além de mais empregos, disse que todos os direitos trabalhistas
serão assegurados, inclusive para os funcionários terceirizados.
“Além de mais empregos, o resultado será mais harmonia na relação de trabalho e,
portanto, menos ações na Justiça”, afirmou. O presidente explicou será punida a
empresa que pagar salários diferentes para homens e mulheres na mesma função.
O presidente ainda citou resultados já alcançados na economia, como queda da
inflação, para dizer que a retomada do emprego ocorrerá “muito brevemente”.
“É com trabalho que vamos vencer nossas dificuldades. Os resultados já começam a
aparecer”, finalizou o presidente, falando em "otimismo" e "harmonia".
Leia abaixo a íntegra do pronunciamento:
Meus amigos, minhas amigas,
O 1º de maio deste ano marca um momento histórico. Iniciamos nova fase, uma fase
em favor do emprego.
Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens.
Primeiro, vamos criar mais empregos.
Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Com a modernização
trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados, a criação de postos de trabalho,
inclusive para os jovens, ocorrerá de forma muito mais rápida.
A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os
temporários e terceirizados. Todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos
àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores poderão
negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de
ordem.
Além de mais empregos, o resultado será mais harmonia na relação de trabalho, e,
portanto, menos ações na Justiça. As empresas que pagarem salário diferente para
homens e mulheres que exercem a mesma função em locais idênticos de trabalho,
serão punidas. O salário há de ser o mesmo. O mesmo vale se houver discriminação
salarial relacionada à etnia, nacionalidade ou idade.
Todas essas mudanças se somam a outras medidas importantes, já tomadas pelo
governo, em benefício dos trabalhadores. Vou lembrar que nós liberamos, pela
primeira vez, as chamadas contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, para que o trabalhador possa usar um dinheiro que é seu por absoluto direito.
Nos dois últimos meses [R$] 15 bilhões já foram devolvidos aos trabalhadores. Até
julho serão quase R$ 40 bilhões. Um recurso que faz toda a diferença na hora de você
pagar uma dívida, comprar um bem, abrir um pequeno negócio, fazer uma viagem.
Ainda pensando na família brasileira, nós lançamos o Cartão Reforma. São em torno
de R$ 5 mil para você reformar sua casa com obras necessárias: ampliar um quarto
para os filhos, melhorar o banheiro, melhorar a cozinha. Não é um empréstimo, é um

dinheiro para você, que não terá de devolvê-lo. Além de melhorar sua casa,
movimentará a economia e gerará emprego.
Isso me faz lembrar nossa maior preocupação: há menos de um ano recebemos um
país com muitos milhões de desempregados. O desemprego ainda persiste, mas
estamos trabalhando o tempo todo para mudar esse quadro: baixamos a inflação de
10,7% o ano para 4,5 % ao ano. A área econômica está recuperando a confiança do
país. Isto significa que você terá a abertura de mais empregos muito brevemente.
Finalmente, ao cumprimentar o trabalhador, trago essa mensagem de otimismo e
harmonia entre todos os brasileiros. É com trabalho que vamos vencer nossas
dificuldades. Os resultados já começam a aparecer.
Acredite no Brasil, acredite na força de cada um em transformar o nosso País. Muito
obrigado e bom trabalho.
Modernização trabalhista marca novo momento histórico no País
02/05/2017 – Fonte: Contábeis.com
Em 1º de maio de 2017, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) completa 74 anos
de regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho. A data, que foi
marco histórico em 1943 por estabelecer pela primeira vez direitos importantes aos
trabalhadores, passa agora por um mais um momento simbólico no País, a
modernização dos direitos trabalhistas.
"Estamos em um processo de modernização, que aperfeiçoa e adapta esta mesma CLT
à realidade do século 21, preservando e assegurando todos os direitos da classe
trabalhadora", explica o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
A CLT foi a conquista mais importante dos trabalhadores, em um período que tinha
como característica a desigualdade nas relações de trabalho. Na primeira metade do
século 20, a economia nacional ainda era essencialmente rural, mas o processo de
urbanização do trabalho já trazia os primeiros sinais de um futuro diferente.
Os operários eram absorvidos de forma massiva pela indústria, em condições adversas
de trabalho, marcadas por uma grande oferta de mão de obra, jornadas excessivas e
salários baixos. Diante disso, não havia legislação que regulasse as relações de
trabalho, o que era feito pelos regimentos internos das fábricas.
Esse quadro originou movimentos sociais e sindicais, principalmente no eixo Rio-São
Paulo, pedindo a redução da jornada, aumentos salariais e melhoria das condições do
ambiente de trabalho. Apesar de reprimidos, esses movimentos levaram o governo de
Getúlio Vargas, a partir da Revolução de 1930, a editar as primeiras normas de
proteção aos trabalhadores, ainda de forma pouco organizada.
Vargas nomeou, então, uma comissão para estudar e organizar o anteprojeto de uma
norma destinada a unificar a legislação trabalhista. Surgiu daí um texto consolidado,
que deu origem à CLT, aprovada com o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.
Dentre outros direitos, ela estabelece jornada de trabalho de oito horas diárias,
descanso semanal remunerado, salário mínimo, férias, licença-maternidade, adicional
noturno e indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. A CLT também
resultou na criação da carteira de trabalho e do Ministério do Trabalho, além da
instituição da Justiça do Trabalho.
Mudanças
Com o passar dos anos, a legislação passou pelas primeiras mudanças, incluindo o
reconhecimento do direito de greve, o 13º salário, a proteção do trabalhador rural e a

instituição do salário família e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A
Constituição de 1988 ampliou os direitos, com a limitação da jornada de trabalho a 44
horas semanais, a garantia de repouso semanal remunerado, a licença a maternidade
de 120 dias e a criação da licença paternidade.
Mas não parou por aí. Outros avanços foram acrescentados à legislação. Entre eles, a
regulamentação da contratação de pessoas com deficiência e a instituição de cotas
nas empresas, em 1999; a indenização por danos morais e assédio praticado pelo
empregador, em 2002; a regulamentação da contratação de aprendiz, em 2005; a lei
de estágio, em 2008; o aviso prévio proporcional, em 2011; e a regulamentação de
trabalhadores domésticos, em 2013.
Modernização
Esse histórico de avanços, no entanto, não se traduzia em mudanças gerais do texto
da CLT, capazes de acompanhar as transformações do mercado de trabalho nesses 74
anos de história. Por isso, o governo federal apresentou, no final de 2016, uma
proposta de modernização das leis trabalhistas, construída pelo Ministério do Trabalho
em conjunto com representantes das principais centrais sindicais e do empresariado
do País.
Com a proposta aprovada na Câmara dos Deputados na última semana de abril, o
Brasil chega a este 1º de Maio estabelecendo novos rumos para sua economia e com
perspectivas de reanimar o mercado de trabalho.
Para tanto, a modernização da CLT é ancorada em três eixos: consolidar direitos,
segurança jurídica e geração de empregos. As mudanças, que ainda deverão ser
aprovadas no Senado e sancionadas pelo presidente Michel Temer, permitirão que
trabalhadores e empresas se adaptem à realidade do mercado de trabalho, além de
reduzir a informalidade da mão de obra no País, promovendo a retomada do
desenvolvimento econômico.
Fim do foro, reforma trabalhista e CPI da Previdência marcam semana no
Senado
02/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
Alguns temas marcaram o noticiário da última semana e continuam em pauta no
Senado a partir desta terça-feira,2. A proposta de emenda à Constituição (PEC) que
acaba com o foro especial por prerrogativa de função volta a ser discutida e os
senadores passam a se dedicar também à análise do projeto de lei da reforma
trabalhista, aprovado na Câmara na quarta-feira 26).
A PEC do Fim do Foro passará, a partir de amanhã, pela primeira das três sessões de
discussão necessárias antes da votação em segundo turno. Ela foi aprovada em
primeiro turno na semana passada. A expectativa é que esteja pronta para ser votada
novamente no dia 9. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara dos Deputados.
O texto extingue o foro privilegiado para todas as autoridades, exceto os presidentes
da Câmara, do Senado, da República e do Supremo Tribunal Federal.
No caso da reforma trabalhista, as primeiras discussões deverão ser a respeito da
imposição ou não de urgência para sua tramitação. Diferente do modelo adotado na
Câmara, no Senado o texto não deverá passar por uma comissão especial, e sim por
pelo menos três comissões de mérito permanentes da Casa: a Comissão de
Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Assuntos
Econômicos.
Se a urgência for aprovada pelos senadores, no entanto, a matéria pode ter a
tramitação acelerada e receber parte desses pareceres diretamente em plenário.

Outro tema que deve começar a ser discutido no Senado esta semana está relacionado
à Previdência. Embora a reforma da Previdência ainda não tenha sido votada na
Câmara, os senadores já começam a se aprofundar no assunto com o início dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência.
A CPI foi instalada na semana passada e vai apurar os números do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e identificar casos de fraude e sonegação. O senador Paulo
Paim (PT-RS), autor do requerimento de criação da comissão, presidirá os trabalhos e
o senador Hélio José (PMDB-DF) será o relator.
As comissões permanentes da Casa também devem funcionar, analisando projetos
que podem ser enviados para análise em plenário. A Comissão de Constituição e
Justiça, por exemplo, pode voltar a debater a PEC da Reforma Política, que trata do
fim da reeleição para presidente, entre outras coisas.
A Comissão de Assuntos Sociais deve votar projeto que aumenta a alíquota do Imposto
de Renda sobre remessa de dinheiro para paraísos fiscais.
Temer e ministros fazem balanço da reforma trabalhista, diz Aguinaldo
02/05/2017 – Fonte: Isto É
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou, após a reunião
com o presidente Michel Temer, que, durante mais de três horas, ministros e lideres
fizeram uma avaliação da reforma trabalhista e analisaram o cronograma da semana
no Congresso. De acordo com o líder, a aprovação da trabalhista por 296 votos
representou uma “vitória maiúscula” e que agora é o “momento de consolidação da
base”.
Segundo Ribeiro, o governo espera a comissão especial, que continuará a discussão
do texto da reforma da previdência amanhã, também mostrará a força do governo e
que acredita em uma vitória “expressiva na comissão”. “Nós temos a convicção que
temos a maioria ampla na comissão, estamos trabalhando ainda com alguns partidos,
aquelas dúvidas que há em relação ao texto para ajustar o placar amplamente
majoritário”, disse. Para ser aprovado na comissão, é necessário ter metade dos votos
presentes, desde que haja quórum mínimo de 19 parlamentares.
Ribeiro disse ainda que dentro do cronograma da semana foi colocado também a
votação da MP 752, que trata de concessões e a conclusão dos destaques da dívida
dos estados. Segundo o líder, não houve discussão para a mudança do texto e que
agora é preciso esclarecer a reforma da previdência para a população.
Traições.
Questionado se na conversa também foi discutida a insatisfação da base aliada com
os “traidores” da base aliada que não votaram com o governo na reforma trabalhista,
Ribeiro disse que “não foi o tema até porque estava o ministro Meirelles”. “O que se
está fazendo é, dentro de um diálogo, procurar ainda essa consolidação da nossa base.
Já tivemos uma série de motivações e estamos trabalhando no diálogo. O que posso
garantir que tem uma cobrança da própria base para isso.”
Na última sexta-feira, o responsável pela articulação do governo com o Congresso, o
ministro Imbassahy admitiu que a reforma trabalhista deixou alguns aliados
insatisfeitos, que o governo terá que fazer “os necessários ajustes” para evitar uma
contaminação na base que amplie a dificuldade em torno da reforma da Previdência e
que é preciso “tirar a laranja podre do cesto”.
“Teve uma romaria, já vinha tendo esse tipo de inquietação, mas a partir da votação
do trabalho aumentou”, disse ao Broadcast Político. “Há parlamentares da base que

estão inconformados com a conduta de seus parceiros”, completou. Segundo
Imbassahy, o governo vai atender as solicitações “dentro da análise e interpretação”.
“O que nos interessa é ter o voto (na reforma da previdência), mas também não dá
para conviver com situação em que parlamentares que tem posições no governo,
cargos, atenção que o presidente dispensa e não contar com o voto”, completou. “Não
podemos arriscar ter menos de 308 por uma contaminação da base. Nem pensar.
Temos que tirar a laranja podre do cesto”, ressaltou.
Presentes
Além de Temer, Meirelles e Ribeiro estiveram na reunião o ministro chefe da Casa
Civil, Eliseu Padilha; o Ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassay; Ministro
da Educação, Mendonça Filho; Ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência,
Moreira Franco; Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); Senador Romero Jucá,
líder do Governo no Senado; Deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), relator da
Reforma da Previdência; Deputado Heráclito Fortes (PSB-PI); e o Secretário de
Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. (Carla Araújo)
Com a reforma trabalhista, o que é negociado valerá mais que a lei. E daí?
02/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Um dos pontos centrais da reforma trabalhista é dar mais peso para o que for
negociado entre patrões e empregados do que o estabelecido em lei. Entenda
por que isso é importante

Quando o sindicato da sua categoria faz a convocação para a discutir a convenção
coletiva de trabalho, você presta atenção em algo além do valor do reajuste salarial?
Se não presta, deveria. Caso a reforma trabalhista seja aprovada, o que é negociado
passará a valer mais do que alguns pontos que estão definidos em lei. Essa proposta
da prevalência do negociado sobre o legislado é uma grande mudança de parâmetro,
que já vem sendo alvo de discussões desde o governo FHC, mas agora toma forma.
Pelo texto da reforma, há 16 itens listados sobre os quais a convenção coletiva tem
mais valor que a lei. Entre esses itens, está o banco de horas individual e a mudança
do dia de feriado, por exemplo. De outro lado, a proposta aponta 29 itens que não
podem ser mudados pelos acordos entre patrões e empregados, com o salário mínimo,
férias e licença-maternidade.
De acordo com Marlos Melek, juiz do trabalho e membro da comissão de redação da
reforma trabalhista na Câmara dos deputados, o rol do que pode ser negociado é
exemplificativo. “Nunca o legislador vai fechar todas as hipóteses da vida”, diz. Já os
itens que não podem ser negociados estão em um rol fechado, taxativo. “Tudo que
está escrito ali é uma cópia fiel dos direitos do trabalho previstos na Constituição
Federal”, diz.
Para o advogado trabalhista Fabiano Zavanella, sócio do Rocha, Calderon e Advogados
Associados, ainda que própria Constituição já trate da relevância das negociações
coletivas e da liberdade sindical, o fato de a CLT determinar a prevalência do negociado
sobre o legislado é importante. “O que acontecia é que muitas convenções chegavam
ao judiciários e as cláusulas eram anuladas”, analisa. Para ele, o grande erro do projeto
foi delimitar o que pode ser negociado, quando deveria ser o contrário.

Essa é a mesma opinião do professor de direito trabalhista na Universidade
Presbiteriana Mackenzie Elton Duarte Batalha. Segundo o professor, o ideal seria
simplesmente limitar o que não poderia ser negociado e o restante deixar livre.
“A delimitação dos principais assuntos a serem negociados pode causar uma
interpretação confusa: e o que não está nem nas restrições, nem nos itens arrolados
e liberados? Isso pode cair num limbo e gerar insegurança jurídica”, avalia.
Sindicatos fortes para negociação
Segundo Batalha, a prevalência do negociado vai fazer com que os sindicatos tenham
força para representar os trabalhadores – o que acaba passando pela questão do fim
da obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical.
“O trabalhador não vai ficar exposto à negociação direta com o empregador, porque
ele vai ser representado pelo sindicato. E o que é mais democrático que isso? Os
próprios trabalhadores definindo as regras que vão influenciar a própria vida”,
argumenta.
A proposta não determina como será a negociação. “A negociação não é padronizada
justamente para dar liberdade. Cada categoria vai definir as suas necessidades,
porque cada convenção coletiva tem sua especificidade”, afirma Melek. Para ele, a lei
não pode ser tão abrangente a ponto de contemplar as necessidades de cada profissão,
de cada trabalhador.
Dois pontos podem ser negociados individualmente. Saiba quais
Entre a lista de 16 itens que terão prevalência sobre a lei se estiverem em convenção
coletiva, dois dizem respeito a negociações individuais: banco de horas e remuneração
por desempenho individual.
A remuneração tem a ver com a mudança sobre a concepção de salário. Pela nova
regra, patrões poderão pagar ‘prêmios’ aos funcionários, que não serão incorporados
ao salário e não poderão ser questionados posteriormente na justiça.
Já o banco de horas ganha a possibilidade de ter acordos individuais, seguindo as
mesmas regras atuais, mas podendo ser compensado em até seis meses. Para o
advogado trabalhista Fabiano Zavanella, sócio do Rocha, Calderon e Advogados
Associados, esse é um ponto que exige atenção. “No acordo individual é sempre mais
complexo encontrar um equilíbrio”, pondera.
Moreira Franco diz que reforma preserva direitos constitucionais de
trabalhadores
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, usou a sua página
oficial nas redes sociais para se manifestar sobre o Dia do Trabalho e garantiu que
nenhum direito constitucional será retirado, referindo-se à reforma trabalhista. De
acordo com ele, a modernização das leis atuais, ao contrário, é a primeira vitória a ser
comemorada hoje para as pessoas que trabalham no mercado informal ou estão
procurando emprego.
“No Dia do Trabalho, afirmo com toda convicção, nenhum direito constitucional será
retirado do trabalhador! Pelo contrário, os direitos serão estendidos a todos os
brasileiros. Aqueles que estão à margem do mercado, em empregos informais, serão
incluídos, e o pequeno empreendedor vai ganhar fôlego para contratar”, destacou
Franco, braço direito do presidente Michel Temer.
Ele disse ainda que muitos novos postos de trabalho serão criados e que os 14 milhões
de brasileiros que hoje estão desempregados poderão voltar ao mercado de trabalho

a partir da reforma da lei trabalhista. Usou as hashtags #Moreira #DiaDoTrabalho” e
afirmou ainda que, da mesma foram que o brasileiro é “criativo e se reinventa”, as leis
“precisam ser atualizadas na mesma velocidade que a sociedade”.
A globalização fragilizada
02/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Nestas duas primeiras décadas do século 21, dois fenômenos começam a ferir
a ideia tão badalada da globalização

A globalização não é assunto novo. A história registra vários momentos em que os
países caminharam para abrir seus mercados com vistas ao aumento da importação e
exportação de bens e serviços.
No começo do século passado, o comércio entre as nações havia crescido e se tornou
elevado para os padrões da época. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945,
a necessidade de reconstruir a infraestrutura nos países prejudicados pela guerra e a
urgência em suprir o mundo de alimentos levaram ao aumento do comércio exterior,
período em que os Estados Unidos ampliaram enormemente sua atuação mundial,
especialmente por meio de suas empresas multinacionais.
Os planos de reconstrução da infraestrutura exigiam financiamento, domínio de
tecnologia e capacidade gerencial. Em 1944, foi adotada a moeda internacional única
no comércio exterior – o dólar – e foram criados dois órgãos importantes: o Banco
Mundial, com a missão de financiar projetos e obras, e o Fundo Monetário Internacional
(FMI), com a missão de conceder empréstimos e monitorar as economias dos países
tomadores de empréstimos estrangeiros.
Nesse cenário, os Estados Unidos tornaram-se a nação dominante na economia
mundial, com ampliação de suas exportações e importações, além da já referida
expansão das empresas norte-americanas em várias partes do mundo.
A globalização deverá passar por uma fase de contração cujas consequências e
desdobramentos não são facilmente previsíveis
O caminho percorrido pela economia mundial nas primeiras sete décadas do século
passado foi uma espécie de globalização – no sentido de tendência para a formação
de um mercado global único.
Mas, na década de 1970, o setor público faliu em várias partes do mundo em razão
dos elevados déficits fiscais e da expansão exagerada e inadequada de empresas
estatais. A crise dos anos 70 levou à necessidade de reduzir gastos públicos, diminuir
os déficits fiscais, controlar a dívida do governo e privatizar empresas estatais
deficitárias, ineficientes e corruptas.
Nos anos 1980, o mundo assistiu a programas radicais de desestatização, ampliação
da liberdade econômica, desregulamentação, menor intervenção do governo na vida
dos indivíduos e abertura para o comércio internacional, principalmente a partir da
experiência liberal nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Começaram a nascer sementes de blocos regionais, acordos internacionais e propostas
de harmonização de normas comerciais e de tributação, colocando a palavra

“globalização” na moda. O ápice desse movimento se deu com a implantação da União
Europeia – bloco hoje com 28 países, dos quais 19 adotaram o euro como moeda
única.
Porém, nestas duas primeiras décadas do século 21, dois fenômenos começam a ferir
a ideia tão badalada da globalização. O primeiro é – novamente – a falência fiscal de
governos, incluindo os Estados Unidos, a América Latina e alguns da zona do euro,
como é o caso extremo da Grécia.
O segundo é o terrorismo internacional, tragédia política e humana que está dando
combustível para propostas de fechar fronteiras, dificultar a imigração e adotar
políticas protecionistas contra importações, cujos exemplos mais extremos são a
proposta de construir um muro na fronteira México-Estados Unidos e a saída do Reino
Unido da União Europeia.
O resultado é a fragilização da globalização, movimento que deverá passar por uma
fase de contração cujas consequências e desdobramentos não são facilmente
previsíveis. No Brasil, a classe política, mergulhada em crise jurídico-moral, parece
não estar interessada em debater esses assuntos em alto nível. Como sempre, o Brasil
esperará a tempestade chegar para depois ver o que fazer.
Afilhados de deputados contrários à reforma trabalhista começam a ser
exonerados
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Afilhados políticos de deputados que votaram contra a reforma trabalhista começam
a ser exonerados pelo governo Michel Temer. O Diário Oficial da União de desta terçafeira, 2, traz a exoneração de Jairo Sotero Nogueira de Souza do cargo de
superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do Estado do Rio
Grande do Norte.
O superintendente foi indicado para o cargo pelo deputado Antônio Jácome (PTN-RN),
que votou contra a reforma trabalhista na semana passada. Segundo apurou o
Broadcast Político, deputados do PTN deverão perder superintendências da Funasa
nos Estados. Além da legenda, as exonerações deverão ainda atingir deputados de
partidos da base como PR, PP, PSB e até do PMDB, partido de Temer.
O Diário Oficial da União desta terça traz ainda as exonerações de Maximiano Leite
Barbosa Chaves Filho do cargo de superintendente estadual da Funasa no Estado do
Ceará, e de Daniel Kenji Tokuzumi do cargo de superintendente estadual da Funasa
em São Paulo.
Brasileiro fica menos pessimista sobre a economia, diz Datafolha
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Os brasileiros estão um pouco menos pessimistas em relação à sua própria situação
econômica e à do país, em comparação com as expectativas de dezembro do ano
passado.

Pesquisa Datafolha realizada nos dias 26 e 27 de abril registra queda de 41% para
31% na porcentagem dos que acham que a economia brasileira vai piorar.
A parcela de quem prevê progressos oscilou de 28% para 31% e os que acham que
tudo ficará como está são 35%, ante 27% no fim do ano passado.
O Datafolha ouviu 2.781 pessoas em 172 municípios. A margem de erro é de dois
pontos percentuais para mais ou para menos.
A melhora nas expectativas econômicas acompanha o momento de maior rejeição do
governo Temer (61% o consideram ruim ou péssimo) e das reformas propostas por
ele (71% se declaram contra a reforma da Previdência e 58% acham que o trabalhador
perderá direitos com a reforma trabalhista).
SITUAÇÃO PESSOAL
Apesar da má avaliação do governo, a pesquisa mostra um salto de 37% para 45%
na porcentagem dos que esperam uma melhora econômica em sua vida pessoal.
Os que acham que sua situação vai piorar caíram de 27% para 18%, e 34% acham
que nada mudará.
Nesse período, houve também redução significativa da inflação. Segundo o IPCA,
medido pelo IBGE, a alta de preços passou de 6,29%, nos 12 meses encerrados em
dezembro de 2016, para 4,57% no período até março deste ano -índice bem próximo
ao centro da meta do Banco Central, de 4,5%.
A expectativa de economistas ouvidos pelo BC na pesquisa Focus é que a inflação
encerre o ano em 4,04%.
Apesar dessa retração, a maioria (56%) ainda espera um aumento da inflação -menos
que os 66% de dezembro de 2016.
Já a porcentagem dos que acham que o poder de compra do salário será reduzido é
menor: 44% dos entrevistados, ante 59% na pesquisa realizada em dezembro.
Em relação ao desemprego, que está em alta desde o começo de 2015 e fechou o
trimestre encerrado em março em 13,7% da população (cerca de 14 milhões de
brasileiros), o pessimismo também caiu, mas ainda é grande.
Para 57%, o mercado de trabalho vai piorar, uma queda de dez pontos sobre dezembro
(quando o desemprego medido pelo IBGE era 12%). Outros 20% esperam melhora
(ante 16%) e 21% acham que a situação vai permanecer como está (ante 14% na
pesquisa anterior).
CONFIANÇA
As expectativas sobre cinco aspectos econômicos fazem parte do IDC (Índice Datafolha
de Confiança), que incluem também uma avaliação do Brasil como lugar para viver e
uma pergunta sobre orgulho ou vergonha de ser brasileiro.
No cálculo do índice, a taxa de menção negativa é subtraída da taxa de menção
positiva e somam-se 100 pontos (para evitar resultados negativos quando há mais
pessimismo que otimismo).
Índices abaixo de 100 mostram mais pessimismo. Em abril, o IDC foi 97, alta de dez
pontos sobre dezembro.
Embora todos os indicadores econômicos tenham mostrado uma melhora nas
expectativas, houve piora no sentimento dos brasileiros em relação ao país.

Entre os aspectos econômicos, o índice que revela mais otimismo com o futuro é o da
própria situação econômica: 143. Quando questionados sobre o passado, porém, os
resultados apenas oscilaram: 47% disseram que sua situação piorou em relação aos
últimos meses (eram 50%), 12% consideram que melhorou (eram 10%), e 40%, que
não mudou (eram 38%).
Embora tenham melhorado, são pessimistas -estão abaixo de 100- os índices de
expectativa de poder de compra, desemprego e inflação.
34% sentem vergonha de serem brasileiros, mostra Datafolha
02/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Nunca houve tanta gente com mais vergonha que orgulho de ser brasileiro, mostra
pesquisa Datafolha.
São 34% os que se sentem envergonhados, uma parcela que cresce desde o fim de
2014 e é hoje quase o quádruplo do seu menor resultado, 9%, no final de 2010.
Os que se sentem mais orgulhosos que envergonhados são 63%, também a menor
taxa da série histórica iniciada em março de 2000. O recorde anterior era de 67%, em
julho de 2016.
A piora no sentimento se dá ao mesmo tempo em que há uma escalada de políticos e
empresas envolvidos na Operação Lava Jato e acompanha índices altos de insatisfação
com os últimos dois presidentes –Dilma Rousseff, que sofreu impeachment no segundo
semestre de 2016, e Michel Temer.
A avaliação do Brasil como lugar para viver recuou em relação a dezembro e voltou
ao patamar de julho do ano passado, quando chegou ao nível mais baixo.
Morar no país é ruim ou péssimo para 20% da população, regular para 26% e bom ou
ótimo para 54%, uma queda de sete pontos percentuais desde o final do ano passado.
Embora os dois indicadores ainda revelem otimismo –as avaliações positivas superam
as negativas em 34 pontos percentuais na avaliação do Brasil e em 29 em relação ao
sentimento de orgulho ou vergonha–, ambos sofreram retração.
IPC-S fica em 0,12% em abril ante 0,47% em março, revela FGV
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou
para 0,12% em abril ante 0,47% em março, informou na manhã desta terça-feira, 2,
a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na terceira quadrissemana de abril, o IPC-S havia
ficado em 0,31%. O indicador acumula altas de 1,61% no ano e de 4,17% em 12
meses.
O IPC-S de abril ficou abaixo do piso das estimativas apuradas pelo Projeções
Broadcast, que iam de 0,15% a 0,35%, gerando uma mediana de 0,22%.
Das oito classes de despesas analisadas pela FGV, quatro registraram decréscimo nas
taxas de inflação ou, em alguns casos, deflação. São elas: Habitação (-0,09% para 0,69%), Alimentação (1,00% para 0,69%), Educação, Leitura e Recreação (0,02%
para -0,19%) e Despesas Diversas (0,34% para 0,13%).
No sentido contrário, registraram acréscimo nas taxas de variação os grupos
Comunicação (0,30% para 0,84%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,96% para 1,15%),
Transportes (-0,20% para -0,14%) e Vestuário (-0,66% para -0,47%).

ANP: Preço médio da gasolina tem queda de 1,4% em abril
02/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O preço médio do litro da gasolina fechou abril a R$ 3,626, segundo levantamento
feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 5,7 mil postos de combustível de
todo o País.
Na média, o preço do litro da gasolina cobrado pelos postos em abril foi de R$ 3,635,
1,4% abaixo do valor médio praticado em março e 3,2% a menos do que era pago
pelos consumidores brasileiros em fevereiro.
Já o preço médio do etanol caiu 3,9% de março para abril, numa média de R$ 2,639
cobrada no mês passado. O preço do álcool ficou em R$ 2,615 na média da semana
passada, 0,5% abaixo do valor praticado na semana imediatamente anterior,
encerrada em 22 de abril. O levantamento do preço do etanol foi realizado em 5 mil
postos.
Economistas passam a ver mais crescimento e inflação menor este ano
02/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil
Economistas de instituições financeiras melhoraram pela segunda vez seguida a
expectativa para o crescimento da economia neste ano ao mesmo tempo em que
reduziram as projeções para a inflação em 2017 e 2018, mantendo a perspectiva de
manutenção do corte da taxa básica de juros neste mês na pesquisa Focus do Banco
Central.
O levantamento divulgado nesta terça-feira mostrou que a estimativa para a inflação
este ano agora é de 4,03 por cento, recuo de 0,01 ponto percentual, na oitava redução
seguida.
Para 2018, a expectativa para a alta do IPCA também mostrou menor pressão, pela
quarta vez, chegando a 4,30 por cento, sobre 4,32 por cento antes.
Os especialistas consultados também passaram a ver um cenário melhor para a
economia, ao elevarem a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
em 2017 a 0,46 por cento, contra 0,43 por cento na semana anterior. Para 2018,
houve manutenção da projeção de expansão em 2,5 por cento.
Em relação à política monetária, permanece a expectativa de novo corte de 1 ponto
percentual na taxa Selic, atualmente em 11,25 por cento, na reunião de maio do
Comitê de Política Monetária (Copom).
Também não sofreraram alterações as contas de que a taxa básica de juros terminará
tanto este ano quanto o próximo em 8,5 por cento, mesma perspectiva vista pelo Top5, grupo que reúne os que mais acertam as previsões.
Comissão debate altas taxas de juros dos cartões de crédito
02/05/2017 – Fonte: Senado Notícias


PLS 505/2013

As altas taxas de juros cobradas pelas principais bandeiras de cartões de crédito serão
debatidas na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor nesta quarta-feira (3).

De acordo com dados do Banco Central, os juros rotativos são os maiores praticados
no mercado de crédito. Em 2016, fecharam em 484,6% ao ano. A taxa está ligada,
principalmente, ao risco de inadimplência.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral
da fatura do cartão.Desde abril, está em vigor a nova regra para pagamento da fatura
do cartão de crédito.
Após o prazo máximo de 30 dias do crédito rotativo, o consumidor poderá financiar
por meio de uma linha de crédito parcelada pela operadora do cartão —
obrigatoriamente — com melhores condições. Segundo o Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil), na prática, uma dívida com taxas de juros que atualmente podem
chegar a 490% ao ano é trocada por uma com taxa média de 160%.
Foram convidados para o debate o diretor-executivo da Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, Ricardo de Barros Vieira; o coordenadorgeral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos do Ministério da Justiça,
Kleber José Trinta Moreira e Lopes; e a advogada de Relações Institucionais da
Proteste Associação de Consumidores, Sonia Amaro.
A audiência será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação
popular. Para isso, basta que os interessados mandem comentários ou perguntas por
meio do Portal e-Cidadania (www.senado.leg.br/ecidadania) e do Alô Senado, através
do número-0800612211.
A reunião está marcada para 9h, no Plenário 2 da Ala Nilo Coelho.
Tarifa social de água
Na segunda parte da reunião, os senadores têm uma pauta com 11 itens para votarem
entre requerimentos e projetos de lei. Entre eles está o PLS 505/2013, que institui,
em lei federal, a tarifa social de água e esgoto.
De autoria do senador Eduardo Braga (PMDB-AM), o projeto busca conferir “um
mínimo de uniformidade nas tarifas cobradas das populações mais necessitadas”, uma
vez que há discrepâncias entre programas que instituem a tarifa social de água e
esgoto adotados em muitos estados e municípios.
Conta de luz de maio terá bandeira tarifária vermelha
02/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

As contas de luz de maio terão bandeira tarifária vermelha patamar 1, o que
representa um acréscimo de R$ 3 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Este é o segundo mês em que a bandeira vermelha é ativada neste ano.
A bandeira tarifária vermelha é acionada quando é preciso ligar usinas termelétricas
mais caras, por causa da falta de chuvas. Como o sinal para o consumo é vermelho,
os consumidores devem fazer uso eficiente de energia elétrica e combater os
desperdícios.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o sistema de bandeiras
tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o
uso consciente. As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam
se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de
eletricidade.
Recentemente, o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, disse que as contas de luz
deverão continuar com a bandeira vermelha patamar 1 até o fim do período seco, que
vai até novembro.
Como funcionam as bandeiras tarifárias
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os
gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do
que a de hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha,
amarela ou verde) e indica o custo da energia em função das condições de geração.
Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais
vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia
no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de
operação das termelétricas acionadas.
Agrishow vai gerar R$ 2,24 bi em negócios
02/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Começou na segunda-feira a 24ª edição da Agrishow, principal feira agrícola do País.
O evento ocorre todos os anos em Ribeirão Preto, a 320 quilômetros da capital
paulista. A organização reuniu 800 expositores em uma área de 440 mil metros
quadrados. Estão aqui os principais fabricantes de máquinas agrícolas, implementos,
insumos e também montadoras automóveis e veículos comerciais.
“Esperamos este ano uma alta de 15% sobre os negócios realizados em 2016”, afirma
Pedro Oliveira, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas
(CSMIA), órgão ligado à Abimaq, entidade que reúne fabricantes de máquinas e
equipamentos. Em 2016 a feira somou R$ 1,95 bilhão em vendas, de acordo com a
direção da feira.
“Este ano teremos uma safra recorde de 230 milhões de toneladas somente de grãos.
O agronegócio detém hoje 23% do PIB brasileiro e foi responsável pelo superávit
comercial do País de US$ 750 bilhões nos últimos dez anos”, recorda o presidente da
Abimaq, João Carlos Marchesan.
Os executivos participaram de uma entrevista coletiva na abertura da feira. Sobre os
problemas de infraestrutura para escoar essa produção, o presidente da Associação
Brasileira do Agronegócio (Abag), Luiz Carlos Carvalho, admite: “Ainda não vemos
solução para isso em 2017 ou 2018.”
Na solenidade que deu início à feira, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
assinou decretos para aberturas de crédito para os programas Pró-Trator e PróImplementos, no valor de R$ 137 milhões, pelo Fundo de Expansão do Agronegócio
Paulista (Feap).

Também foi estabelecido um regime especial para a devolução de ICMS retido para as
indústrias de máquinas e implementos, no valor de R$ 30 milhões.
No mesmo decreto assinado, pessoas físicas e empresas rurais têm a ampliação da
utilização do crédito de ICMS para compra de caminhões, furgões e carrocerias.
“Também estamos liberando R$ 120 milhões da Fapesp (Fundo de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo) só para os institutos de pesquisa do nosso Estado”, disse
Alckmin.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, estima que o
próximo Plano Safra, que se inicia em julho, deve ter volume semelhante aos R$ 202
bilhões do plano atual.
MWM aposta alto no mercado de reposição
02/05/2017 – Fonte: Automotive Business

A fabricante de motores diesel MWM aumentou sensivelmente seu foco no mercado
de reposição. A unidade de negócios de distribuição e venda de peças sobressalentes
para motor e agregados da empresa já representa cerca de 20% do faturamento no
Brasil, com portfólio de 17 mil itens em três linhas de produtos distribuídos por algo
como 500 representantes.
“Existem 5 milhões de veículos diesel rodando no País, sendo 2,6 milhões com motores
MWM. Temos uma das maiores redes para atender esse público, o que reforça nossa
estratégia de buscar clientes no segmento e lançar mais produtos. Nos últimos 16
meses fizemos a maior revitalização da área de aftermarket da história de 64 anos da
companhia, nunca tivemos um foco tão grade quanto agora nessa área”, conta Thomas
Püschel, diretor de marketing e vendas de motores e peças.
A continuada retração por três anos seguidos nas vendas de veículos comerciais no
País “acendeu a necessidade de colocar maior foco no aftermarket, para equilibrar o
faturamento”, segundo Püschel, que estima avanço de 6% no comércio de peças este
ano, após anotar faturamento estável em 2016, quando parte considerável da frota
ficou parada por falta de fretes e, consequentemente, reduziu o volume de reparos
necessários.
“Sentimos a queda em 2016, mas existem bons indícios de recuperação agora. Nossa
expectativa é conservadora, pode ser mais de 6%. Focamos no crescimento
sustentável de 10% ao ano. No primeiro trimestre já observamos a retomada dos
negócios, porque depois de um ano muito ruim os caminhões estão voltando a rodar
e precisar de manutenção”, sustenta o executivo, citando o aumento já registrado da
passagem de veículos diesel por pedágios. Ele espera por maior movimento no
segundo semestre.
Para promover e sustentar o crescimento da unidade de aftermarket, a MWM fez
mudanças e investimentos no setor, que hoje conta com 200 pessoas, entre
empregados diretos e terceirizados.
O principal deles foi a inauguração, no ano passado, de um novo centro de distribuição
de componentes em Jundiaí (SP) – antes essa estrutura ficava abrigada dentro da
desativada fábrica de motores e caminhões International em Canoas (RS), com
maiores dificuldades logísticas para entregas no País todo.

Também foi promovida uma reestruturação da engenharia da empresa para
acompanhar mais de perto o desenvolvimento de peças, fornecedores e validações. A
própria MWM produz algumas partes de seu portfólio de reposição, como os eixos de
comando de válvulas feitos na planta de Jesus Maria, na Argentina, mas compra a
maioria dos itens de cerca de 500 fornecedores locais e globais.
“Desenhamos do zero o novo centro, de acordo com nossas necessidades, e ganhamos
muita eficiência com a transferência do estoque para Jundiaí. Também adotamos o
lean logistics (logística enxuta), que aumentou de 20% a 30% a eficácia dos
processos, com redução de tempo e pessoas para executar tarefas como embalagem
de peças, por exemplo”, diz Püschel.
NOVOS PRODUTOS E MAIS PROMOÇÃO
Depois de arrumar a casa do aftermarket, o objetivo agora é continuar a elevar a
oferta de todas as três linhas de produtos, com mais lançamentos, e fixar o nome da
MWM no segmento de reposição por meio de campanhas com distribuidores e
reparadores que vão se intensificar nos próximos cinco meses, para aumentar a
exposição de marca. Parte dessa estratégia foi aplicada na volta da empresa com um
amplo estande à Aumotec, principal feira do setor que acontece de 25 a 29 deste mês
no São Paulo Expo, com mais de 1,5 mil expositores e algo como 70 mil visitantes.
Além de expor sua linha de peças Genuínas (componentes com especificações originais
de produção destinados à reposição), a MWM também apresenta na Automec
lançamentos (são 40 só este mês) da linha multimarca Master Parts, que hoje soma
250 itens destinados à reparação de motores e agregados de qualquer fabricante.
“Queremos ser o maior fornecedor do segmento diesel”, afirma Püschel.
A novidade é a estreia de uma terceira categoria de componentes exclusivos para
motores MWM, chamada Opcional. “É uma estratégia para competir no mercado
paralelo e oferecer uma alternativa da nossa própria marca para a manutenção de
veículos mais antigos”, explica o executivo. Todas as linhas, segundo ele, passam por
validações da engenharia e têm garantia da MWM.
Também está prevista a expansão internacional das operações de aftermarket da
MWM, com participação em feiras no exterior, inauguração de um centro de
distribuição na África do Sul, introdução de canais de distribuição na Ucrânia e Rússia,
além de fortalecimento da rede na Argentina.
Subsidiária da norte-americana Navistar, que também fabrica caminhões e ônibus
International, a MWM produz motores atualmente na fábrica de Santo Amaro, em São
Paulo, e fornece para veículos MAN, Volvo e Agrale, além de diversos fabricantes de
máquinas agrícolas, embarcações e conjuntos geradores.
Nissan produz 10 mil unidades para exportação
02/05/2017 – Fonte: Automotive Business

A Nissan alcançou os 10 mil veículos produzidos na fábrica brasileira de Resende (RJ)
destinados à exportação pouco mais de um ano depois que a montadora iniciou os
embarques de seus modelos para vendas fora do Brasil, em março de 2016. Um Versa

foi o modelo que completou o volume e será enviado para o Chile, segundo maior
importador, atrás apenas da Argentina.
Outros mercados que recebem Versa e March produzidos por aqui são Bolívia, Costa
Rica, Panamá, Paraguai e Uruguai. Com a produção do Kicks, a expectativa da
montadora é aumentar ainda mais a capacidade de exportação do complexo industrial.
Neste ano fiscal, o objetivo da empresa é ampliar o número de países para os quais
exporta.
“Estamos nos preparando para uma crescente demanda, que poderá transformar
Resende num polo de exportação ainda mais poderoso. O potencial do mercado da
América Latina significa muito para a Nissan e a expectativa é aumentar o volume
neste ano”, afirma o vice-presidente de operações e manufatura da Nissan no Brasil,
Hitoshi Mano.
Philips populariza LED para boa parte dos veículos
02/05/2017 – Fonte: Automotive Business

A Philips escolheu a Automec para lançar no Brasil sua nova lâmpada LED XtremeUltinon que pode substituir lâmpadas halógenas em faróis de todos os veículos
que utilizam modelos com encaixe do tipo H4. Já oferecida em mercados como os da
Europa, Ásia e Estados Unidos, a fabricante submeteu o novo produto a testes em
laboratório credenciado pelo Inmetro nos faróis de carros mais populares vendidos no
País. Entre as vantagens do LED está a luz até 150% mais brilhante na estrada quando
comparada com a lâmpada convencional, além da durabilidade muito maior, de até 12
anos.
“Ao contrário das lâmpadas tradicionais, mais propensas à ruptura por impactos e
choques por cota do filamento flexível, o LED é muito mais robusto, pois no lugar do
filamento possui chips de material semicondutor sólido, responsáveis pela emissão da
luz”, explica o gerente de produto da Philips Automotiva, Leonardo Figueiredo. “O
princípio da luz no LED é a eletroluminiscência: a luz é emitida com a passagem da
corrente elétrica por meio de uma reação dos elétrons, por isso não há perda de
material durante o processo”, completa.
Segundo o executivo, suas características tornam a lâmpada de LED muito mais
durável e resistente a impactos e vibrações. Durante seu uso, ela não pisca e não
interfere em outros sistemas eletrônicos do veículo.
Outra característica que lhe dá maior durabilidade é o sistema criado pela Philips para
dissipação do calor, denominado AirFlux, que deixa a ventilação mais eficiente na base
do LED, reduzindo a temperatura nesta região e evitando a perda de lúmens causada
pelo superaquecimento.
A nova lâmpada LED H4 da Philips está de acordo com a resolução do Contran, que ao
contrário do xênon, é permitida na substituição de lâmpadas halógenas, bastando ao
motorista providenciar a alteração no documento do veículo.

Saveiro Robust recebe opção de cabine dupla
02/05/2017 – Fonte: Automotive Business

A VW Saveiro Robust 2018 passa a ter opção de cabine dupla. A picape utiliza motor
1.6 flex de oito válvulas que produz até 104 cavalos quando abastecido com etanol. O
câmbio é manual de cinco marchas. O preço sugerido é de R$ 57.890, valor que supera
em R$ 11.360 a cabine simples.
A lista de itens de série é modesta, mas traz protetor de caçamba, banco do motorista
com ajuste de altura, indicador para troca de marcha (que ajuda a economizar
combustível), rack e barra de proteção para apoio de carga no teto, desembaçador
traseiro, uma tomada de 12 volts no console central e outra para o banco de trás,
cinco apoios de cabeça e cintos de segurança retráteis de três pontos para todos os
passageiros. Vale lembrar que a Saveiro com cabine dupla é a única desse segmento
que leva cinco pessoas. A concorrente Fiat Strada transporta quatro apenas.
Como opcionais a versão Robust pode ter ar-condicionado, direção hidráulica, vidros
e travas com acionamento elétrico, mais chave do tipo canivete. Segundo a
Volkswagen, a largura interna de sua cabine tem quase oito centímetros a mais que
Strada na altura dos ombros. A Saveiro mede 4,47 metros e sua caçamba comporta
580 litros. O estepe fica embaixo do assoalho, aumentando o volume para carga.
Ainda de acordo com a Volkswagen, a Saveiro Robust com cabine dupla vai de zero a
100 km/h em 10,9 segundos e atinge 172 km/h de velocidade máxima (valores obtidos
com etanol).
Veja abaixo os preços de toda a linha Saveiro 2018:
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Robust cabine simples - R$ 46.530;
Robust cabine dupla - R$ 57.890;
Trendline cabine simples - R$ 57.340;
Trendline cabine dupla - R$ 65.950;
Highline cabine dupla - R$ 67.560;
Cross cabine estendida - R$ 74.250;
Cross cabine dupla - R$ 77.470.

