
 

 

08 DE MAIO DE 2017 

Segunda-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI- DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO Nº 12. 

XIII . 05 DE MAIO DE 2017 

 RECEITA ABRE NA SEGUNDA-FEIRA (8/5) A CONSULTA AO LOTE RESIDUAL DE 

RESTITUIÇÃO MULTIEXERCÍCIO DO IRPF DO MÊS DE MAIO/2017 

 TRAMITAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA PODE SE ESTENDER A 90 DIAS 

 PRESIDENTE DO TST PARTICIPARÁ DE DEBATE SOBRE REFORMA TRABALHISTA 

 TEMER TENTA ACELERAR TRAMITAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA NO SENADO 

 É PRECISO CONHECER MELHOR A REFORMA TRABALHISTA 

 POLÊMICAS DA REFORMA TRABALHISTA CHEGAM AO SENADO 

 SENADO SABE QUE REFORMA TRABALHISTA PRECISA ANDAR MAIS RÁPIDO, DIZ 

IMBASSAHY 

 SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA (PSDB-RO) PROPÕE FIM DE REPASSE AO SISTEMA 

S 

 GATILHO’ DA IDADE MÍNIMA É CARTA NA MANGA PARA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 IDADE MÍNIMA DE 65 ANOS PARA APOSENTADORIA É REGRA EM VÁRIOS PAÍSES 

 VOTAÇÃO DEPENDE DE AVALIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM BANCADAS, DIZ 

IMBASSAHY 

 PONTOS BÁSICOS DA NOVA APOSENTADORIA 

 GOVERNO PARTE PARA VALE-TUDO PARA APROVAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 MEIRELLES: NEGOCIAÇÕES NA PREVIDÊNCIA AGORA SERÃO SÓ POLÍTICAS 

 TEMER VISITA EUNÍCIO PARA CONVERSAR SOBRE TRAMITAÇÃO DE REFORMAS NO 

CONGRESSO 

 MEIRELLES TAMBÉM PARTICIPA DE REUNIÃO NO ALVORADA SOBRE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 CAPTAÇÃO DE FUNDOS AUMENTA EM MEIO A DEBATE SOBRE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 
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 MEIRELLES PODE PEDIR VETO DE TEMER A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA, DIZ JORNAL 

 ARTIGO: A LEGITIMIDADE DAS DEMOCRACIAS 

 ALTERAÇÃO EM TRIBUTO PROVOCA BRIGA 

 REAJUSTES NA CRISE INDICAM FORÇA DE SINDICATO PARA NEGOCIAR ACORDOS 

 OCIOSIDADE NAS FÁBRICAS DE VEÍCULOS AINDA É ELEVADA 

 COM ESTOQUES, MONTADORAS PRODUZEM MAIS E CONCENTRAM EM EXPORTAÇÕES 

 VOLKSWAGEN ANUNCIA RECALL DE 54 MIL VEÍCULOS 

 CAMINHÕES: ANFAVEA SUSTENTA “RETOMADA MODERADA” 

 GOVERNO QUER INCENTIVO À EFICIÊNCIA E AUTOPEÇAS 

 EM SP, MARCOS PEREIRA DIZ QUE POLÍTICA INDUSTRIAL DEVE SER DE ESTADO E 

NÃO DE GOVERNO 

 VENDAS TÊM DESEMPENHO PUJANTE NO ANO, AVALIA ANFAVEA 

 EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS BATEM NOVO RECORDE NO ANO 

 SENSORES INDUTIVOS DA SCHMERSAL AGORA PODEM SER UTILIZADOS EM ÁREAS 

COM RISCO DE EXPLOSÃO 

 TRULASER TUBE 7000: QUANDO O LASER ENCONTRA O TUBO 

 UTILIZAÇÃO DA SSAB ECOUPGRADED PARA MAIOR REDUÇÃO DE CO2 

 INDÚSTRIA DEFENDE FIM DA COBRANÇA ILEGAL DO ESCANEAMENTO DE 

CONTÊINERES 

 PLANALTO PREPARA RENEGOCIAÇÃO PARA DÍVIDAS DAS EMPRESAS COM ÓRGÃOS 

FEDERAIS 

 ANVISA SIMPLIFICA LICENCIAMENTO SANITÁRIO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS 

 ECONOMISTAS DERRUBAM ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO PARA 4,01% EM 2017 

 VINTE ANOS APÓS PRIVATIZAÇÃO, VALE ABRE NOVA FASE COM GESTÃO AUSTERA 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: BACEN  
 

CÂMBIO 

EM 08/05/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,198 3,199 

Euro 3,495 3,497 
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Novos Projetos de Lei- Departamento de Assuntos Legislativo nº 12. XIII . 

05 de maio de 2017 

08/05/2017 – Fonte: FIEP 

 
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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NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL 
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DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 
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Alteração do prazo para substituição, pelo fornecedor, de produtos com vício 

PL 7311/2017 do deputado Rodrigo Martins (PSB/PI) 
  

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
Fixação de honorários advocatícios em ações de execução e embargos do devedor 
PL 7365/2017 do deputado Augusto Carvalho (SD/DF) 

  
MEIO AMBIENTE 

Ampliação do prazo de eliminação de lixões 
PL 7462/2017 do deputado Carlos Henrique Gaguim (PTN/TO) 
  

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
DISPENSA 

Estabilidade provisória para a empregada adotante a partir da guarda provisória 
PL 7438/2017 do deputado Dr. Jorge Silva (PHS/ES) 

  
JUSTIÇA DO TRABALHO 
Competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de danos morais e patrimoniais 

decorrentes de infortúnios do trabalho ou de morte do empregado 
PL 7421/2017 do deputado Valadares Filho (PSB/SE) 

  
OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS 
Enquadramento dos portadores de visão monocular como portador de deficiência 

visual 
PDC 628/2017 do deputado Marcelo Álvaro Antônio (PR/MG) 

  
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO 
Ausência justificada ao trabalho para realização de trabalho voluntário 

PL 7427/2017 do deputado Aureo (SD/RJ) 

http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_12.2017%5b75130%5d.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Novos+Projetos+de+Lei+n%BA+12%2F2017
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_12.2017%5b75130%5d.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Novos+Projetos+de+Lei+n%BA+12%2F2017
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_12.2017%5b75130%5d.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Novos+Projetos+de+Lei+n%BA+12%2F2017


Criminalização do Assédio Moral 
PL 7461/2017 do deputado Carlos Henrique Gaguim (PTN/TO) 
Ausência justificada ao trabalho para o empregado acompanhar ascendente com mais 

de 60 anos em consultas médicas 
PL 7467/2017 do deputado André Fufuca (PP/MA) 

  
CUSTO DE FINANCIAMENTO 

Instituição da TLP para remuneração dos recursos do FAT, FMM e Fundo de 
Participação do PISPasep pelo BNDES 
MPV 777/2017 do Poder Executivo 

  
INFRAESTRUTURA 

Sustação do Decreto que cria a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem 
PDS 50/2017 do senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) 
  

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
DEFESA DO CONTRIBUINTE 

Descrição dos tributos nas etiquetas de preços dos produtos 
PL 7428/2017 do deputado Aureo (SD/RJ) 
  

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Alteração do regime de recolhimento de produtores rurais para a seguridade social 
PLS 106/2017 do senador Alvaro Dias (PV/PR) 
  

INTERESSE SETORIAL 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

Estabelecimento de limite da quantidade de corante Caramelo IV em alimentos 
PL 7444/2017 do deputado Evandro Roman (PSD/PR) 
  

INDÚSTRIA DE EXPLOSIVOS 
Escolta armada durante o transporte de explosivos 

PL 7447/2017 do deputado Davidson Magalhães (PCdoB/BA) 
  
INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

Obrigação de inclusão de imagens nas embalagens de bebidas alcoólicas 
PL 7466/2017 do deputado André Fufuca (PP/MA) 

  
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
Inclusão de empreendimentos com mais de um tipo de fonte renovável na licitação do 

ambiente de contratação regulada de energia elétrica 
PLS 107/2017 do senador Hélio José (PMDB/DF) 

Sustação de ato do Poder Executivo que regulamenta o cálculo dos valores a serem 
pagos às concessionárias de transmissão 

PDC 623/2017 do deputado Fabio Garcia (PSB/MT) 
  
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS 

Isenção do IPI para veículo utilizado como mototáxi 
PL 7422/2017 do deputado Professor Victório Galli (PSC/MT) 

  
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
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PL 7464/2017 do deputado Carlos Henrique Gaguim (PTN/TO) 
  

NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 
INTERESSE SETORIAL 
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Disciplina a vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar da rede estadual de 
ensino 
PL 157/2017 de autoria do Deputado Schiavinato (PP) 

Aeroespacial e de defesa 
Dispõe sobre a autorização de drones para fiscalização pela polícia ambiental no Estado 
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Direito do Consumidor 
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PL 178/2017 de autoria do Deputado Evandro Araújo (PSC). 

 

Receita abre na segunda-feira (8/5) a consulta ao lote residual de restituição 

multiexercício do IRPF do mês de MAIO/2017 

08/05/2017 – Fonte: FIEP 

 
A partir das 9 horas de segunda-feira, 8 de maio, estará disponível para consulta o 

lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, 
contemplando as restituições residuais, referentes aos exercícios de 2008 a 2016. 
 

O crédito bancário para 128.232 contribuintes será realizado no dia 15 de maio 
totalizando o valor de R$ 213.489.022,98. Desse total, R$ 74.708.045,85 referem-se 

ao quantitativo de contribuintes de que trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 
22.107 contribuintes idosos e 1.930 contribuintes com alguma deficiência física ou 
mental ou moléstia grave. 

 
Os montantes de restituição para cada exercício, e a respectiva taxa Selic aplicada, 

podem ser acompanhados na tabela a seguir: 
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Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da 

Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar para o Receitafone 
146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. 

Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a 
autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. 

 
A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita 
consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível 

consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das 
restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. 

 
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o 

resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário 
Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço 
Extrato do Processamento da DIRPF. 

 
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer 

agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou 

poupança, em seu nome, em qualquer banco. 
 

Tramitação da reforma trabalhista pode se estender a 90 dias 

08/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Senadores da oposição querem usar tempo para reverter regras propostas pela 
Câmara dos Deputados 

 
A tramitação da reforma trabalhista no Senado deve demorar um pouco mais que as 
previsões iniciais, que citavam 30 dias. O próprio relator na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), reconhece que o prazo pode 
se estender a até 90 dias.  

 
Senadores da oposição querem usar esse tempo para tentar reverter regras propostas 
pela Câmara dos Deputados e o líder do PMDB, Renan Calheiros, poderá ter papel 

fundamental nessa estratégia.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tramitacao-da-reforma-pode-se-estender-a-90-dias,70001766252


 
Renan Calheiros afirmou que o texto aprovado na Câmara dos Deputados não será 
chancelado pelos senadores  
 

Representantes da oposição nas três comissões que avaliarão a reforma no Senado – 
Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e Assuntos Sociais – já se articulam para 

amenizar ou até mesmo derrubar pontos polêmicos do projeto, como a criação dos 
contratos de trabalho intermitente, redução do horário de almoço e a jornada diária 
de até 12 horas.  

 
A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) acredita que o governo deverá correr para aprovar 

o texto antes do prazo citado por Ferraço. Mesmo assim, acredita que há espaço para 
alterar o projeto – o que devolveria o texto para a Câmara e atrasaria a sanção 
presidencial. “A resistência será maior no Senado porque há visão mais crítica que na 

Câmara. Além disso, é bom lembrar que há cisão dentro do próprio PMDB”, diz.  
 

Há alguns dias, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, afirmou que o texto 
aprovado na Câmara dos Deputados não será chancelado pelos senadores. Ao avaliar 
que a reforma é “injusta” com o trabalhador, o senador alagoano acusou a reforma de 

ser “malfeita” e afirma que o governo não ouviu opiniões divergentes. Na oposição, 
esse levante de Renan é visto como uma grande oportunidade de reverter pontos do 

projeto.  
A tramitação mais lenta da reforma trabalhista afeta também as discussões sobre as 

mudanças na Previdência. O governo articulou para que a votação da proposta no 
plenário da Câmara se dê somente após o fim da apreciação da proposta trabalhista 
no Senado. 

 

Presidente do TST participará de debate sobre reforma trabalhista 

08/05/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 
 PLC 38/2017  

 
 

 
 
 

 
 

As comissões de Assuntos Sociais (CAS) e Assuntos Econômicos (CAE) se reúnem a 
partir das 9h desta quarta-feira (10) para tratar da reforma trabalhista (PLC 38/2017). 
Inicialmente, os senadores ouvirão o presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), Ives Gandra da Silva Martins Filho. Após a participação do ministro, haverá uma 
audiência pública sobre o tema contrato de trabalho. 

 
A audiência faz parte de um ciclo de debates proposto pela senadora Marta Suplicy 
(PMDB-SP). Foram convidados ainda o presidente eleito da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano; o diretor da 
Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Poschen; o professor da USP 
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José Pastores e o vice-presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, José 
Reginaldo Inácio. 
 

A Comissão de Assuntos Sociais já realizará uma audiência em 12 de abril, quando a 
reforma ainda não havia sido aprovada na Câmara. Na ocasião, os convidados falaram 

sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, conforme propõe o PLC 38/2017, 
e não houve consenso entre os participantes. Confira aqui os principais pontos da 

proposta recebida pelo Senado. 
 
Relatorias 

Na CAS, ainda não foi definido um relator para o projeto, o que deve ocorrer nos 
próximos dias, segundo a presidente Marta Suplicy. Os outros dois relatores estão 

escolhidos. Na CAE, a tarefa ficará por conta de Ricardo Ferraço (PSDB-ES). A reforma 
trabalhista vai passar também pela CCJ, onde o relator será Romero Jucá (PMDB-RR). 
 

Temer tenta acelerar tramitação da reforma trabalhista no Senado 

08/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em uma contraofensiva a Renan Calheiros (PMDB-AL), o presidente Michel Temer 
articula a aprovação de regime de urgência para que o plenário do Senado vote a 

reforma trabalhista no início de junho.  
 

O objetivo é enfraquecer a manobra do líder da bancada do PMDB, que estabeleceu a 
necessidade de a proposta passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), 
modificando o cronograma inicial de votação.  

 
O tema será discutido pelo presidente com a bancada do PMDB na terça-feira (9). A 

ideia é que um dos senadores peemedebistas apresente o pedido de urgência no final 
deste mês.  
 

Se aprovado, ele dá a reforma caráter prioritário, encurtando etapas de tramitação.  
A expectativa do Planalto é a de que Renan não participe do encontro desta terça.  

Inicialmente, o combinado era que a reforma trabalhista, já aprovada pela Câmara, 
passasse apenas pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e pela CAS (Comissão 
de Assuntos Sociais), em uma tramitação esperada de cerca de 30 dias.  

 
Em um acordo articulado por Renan, no entanto, foi incluída a CCJ na tramitação, 

elevando para 45 a 60 dias o prazo de envio do texto para apreciação do plenário. A 
CCJ é presidida pelo senador Edison Lobão (PMDB-MA), aliado do líder da bancada.  
 

A tentativa de acelerar a votação da proposta tem como objetivo ainda evitar que a 
votação da reforma previdenciária fique apenas para o segundo semestre no plenário 

da Câmara.  
 

Isso porque, sob pressão da base aliada, o presidente quer esperar a aprovação da 
trabalhista para colocar em votação a previdenciária, o que deve adiá-la para a 
segunda quinzena de junho.  

 
A mudança no cronograma original tem sido defendida por deputados governistas, que 

têm se queixado ao presidente. Eles afirmam estar sofrendo todo o ônus da 
impopularidade das reformas do governo, deixando os senadores imunes às pressões 
tanto de categorias profissionais como de suas bases eleitorais.  

 
A ideia é que, ao direcionar as atenções ao Senado Federal, seja aliviada a pressão 

sobre os deputados, o que ajudaria o governo a tentar conseguir mais votos para a 
votação da proposta.  
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PREVIDÊNCIA  
Neste domingo (7), o presidente se reuniu com o relator da proposta de reforma da 
Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), e com o ministro Henrique Meirelles (Fazenda). 

  
Na saída do encontro, o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, não 

deu uma data para votação do tema no plenário da Câmara e disse que ela dependerá 
de uma "avaliação permanente" dos votos.  

 
"A nossa expectativa é de que seja votado na medida em que haja uma articulação 
com as bancadas aliadas. Não podemos precisar quando será, porque depende de uma 

avaliação permanente com os parlamentares", disse.  
 

O Planalto tem enfrentado dificuldades para reunir uma margem segura para a 
apreciação em plenário. O presidente acredita já contar com 308 votos, o mínimo 
necessário, mas estipulou uma meta de pelo menos 320. A intenção é ter doze a mais 

para evitar derrota em caso de traições.  
 

Na reunião com o PMDB na terça, Temer também deve discutir nomes para a relatoria 
da reforma previdenciária na CCJ do Senado. Os favoritos são Rose de Freitas (ES) e 
Romero Jucá (RR).  

 
Nesta segunda, o Planalto dará início a uma campanha em rádios regionais em defesa 

da reforma previdenciária.  
 

É preciso conhecer melhor a reforma trabalhista 

08/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

É incompreensível como ainda não está claro para muitos que a reforma não retira 
qualquer direito dos trabalhadores 
 

No meu dia a dia de consultor econômico, tenho constatado que, mesmo entre 
empresários, analistas com esmerada formação acadêmica, parlamentares e membros 

do Poder Executivo, ainda há grande desconhecimento sobre o conteúdo e o elevado 
alcance do projeto de reforma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 
tramitação no Senado.  

 
A partir de um projeto tímido enviado pelo Executivo, a comissão especial na Câmara, 

cuja relatoria foi entregue ao deputado Rogério Marinho, produziu um trabalho 
primoroso, com grande potencial para aumentar a produtividade da economia e 
expandir a empregabilidade.  

 
É incompreensível como ainda não está claro para muitos que a reforma não retira 

qualquer direito dos trabalhadores. Mesmo que essa fosse a intenção, isso seria 
impossível dentro do arcabouço jurídico brasileiro, simplesmente porque tais direitos 

estão claramente especificados no artigo 7.º da Carta Magna.  
 
Além da necessária modernização de uma legislação de 1943, elaborada na ditadura 

Vargas para um país com mais de 60% de população rural, o principal pilar da reforma 
é o aumento da segurança jurídica do contrato de trabalho, que deverá ter impacto 

muito positivo na geração de empregos. Hoje, contratar um empregado equivale a 
assumir um passivo contingente de difícil previsão.  
 

Para as micro e pequenas empresas, que absorvem mais de 50% da população 
ocupada, a materialização desse passivo pode significar a inviabilização do negócio.  

 
Concorrem para o aumento da segurança jurídica e a diminuição dos litígios inúmeras 
alterações de natureza processual que não só reduzem o poder normativo da Justiça 
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do Trabalho – prática que gera muitas incertezas –, como estabelecem tratamento 
mais equânime para as partes litigantes.  
 

Por exemplo, mantido o direito de justiça gratuita aos trabalhadores de baixos salários, 
o reclamante também assume o risco de bancar os custos processuais, caso a ação 

seja julgada improcedente. Com isso, desestimulam-se as ações sem causa, 
interpostas na filosofia do “se colar, colou”.  

 
A segurança jurídica também aumenta pelo fortalecimento da convenção coletiva e do 
acordo coletivo de trabalho, conferindo maior eficácia às cláusulas que forem 

acordadas entre as partes. Essa é a tão falada prevalência do negociado sobre o 
legislado, muito criticada por quem se opõe à reforma com o argumento de que, dadas 

a hipossuficiência do empregado e a fragilidade de muitos sindicatos, a medida 
favoreceria acordos que reduziriam os direitos trabalhistas.  
 

Tal crítica não procede, por dois motivos: primeiro, porque o próprio projeto 
estabelece, em seu art. 611-B, vários direitos fundamentais que não podem ser objeto 

de negociação, como, por exemplo, Fundo de Garantia, remuneração e número de dias 
de férias no ano, 13.º salário, licenças maternidade e paternidade, valor das horas 
extras, seguro-desemprego, entre outros.  

 
Segundo, porque a hipossuficiência não é observada nos acordos salariais. Mesmo com 

a severidade da atual recessão, quase a totalidade das categorias conseguiu, nos 
últimos três anos, reajustes superiores ou iguais à inflação. De fato, do fim de 2013 
ao fim de 2016, enquanto a taxa de desemprego dobrou, o rendimento médio do 

pessoal ocupado caiu apenas 0,7%.  
 

Ao dar maior peso às negociações coletivas e, ao mesmo tempo, tornar facultativa a 
contribuição sindical, gera-se um incentivo para que os sindicatos se organizem para 
prestar bons serviços a seus filiados. O sindicalismo brasileiro será reforçado, ao 

contrário do que afirmam os opositores da reforma.  
 

Finalmente, cabe mencionar a instituição do conselho de representantes dos 
trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados, medida já prevista na 
Constituição, mas até agora não regulamentada. A ideia é de que esses representantes 

atuem na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa, antes da 
instauração de processos na Justiça do Trabalho.  

 
* Claudio Adilson Gonçalez  - economista, diretor da MCM consultores, foi consultor 
do banco mundial, subsecretário do tesouro nacional e chefe da assessoria econômica 

do ministério da fazenda 
 

Polêmicas da reforma trabalhista chegam ao Senado 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Enquanto os mundos econômico e político seguem atentos a cada passo da reforma 
da Previdência, o projeto que muda a legislação trabalhista avançou discreta e 

rapidamente. Entre a apresentação do texto pelo Palácio do Planalto e a aprovação na 
Câmara, foram apenas 85 dias úteis.  

 
A despeito da rapidez, falta consenso entre especialistas, trabalhadores e 
empregadores em temas-chave, como o impacto no emprego. As divergências deverão 

pautar a tramitação que começou oficialmente no Senado.  
 

A chegada de Michel Temer à presidência colocou a reforma trabalhista na lista de 
prioridades do Planalto. O pano de fundo para o senso de urgência é a piora do 
mercado de trabalho e o desemprego crescente.  
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O governo argumenta que a reforma tem potencial de criar até 5 milhões de empregos 
no médio prazo. Diante dos 14,2 milhões de desempregados, seria uma ótima notícia. 
Empregadores reconhecem que vagas devem ser criadas, mas ninguém crava um 

número. Sindicatos temem que possa ocorrer apenas a substituição de vagas.  
 

“Novos contratos, como o intermitente (por períodos específicos, a depender da 
demanda) e o teletrabalho, são indutores de empregos e tirarão muitos da 

informalidade”, diz o presidente do conselho de relações do trabalho da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, ao comentar que empresas terão mais 
segurança jurídica para contratar.  

 
Na Confederação Única dos Trabalhadores (CUT), a opinião é diametralmente oposta. 

“Não serão oferecidas novas vagas. Serão usados novos contratos para ocupar as 
atuais vagas”, diz a secretária de relações do trabalho da CUT, Graça Costa.  
 

Outro objetivo do governo é reduzir o volume de processos trabalhistas. O Planalto 
prevê que o litígio trabalhista diminuirá com o maior peso jurídico dos acordos 

individuais e coletivos, regulação de temas controversos e divisão de custos 
processuais.  
 

O professor de direito do trabalho na Fundação Getúlio Vargas Paulo Sérgio João 
reconhece que o projeto “proíbe que a Justiça crie direito”, o que deve diminuir o peso 

da jurisprudência, simbolizada pelas súmulas que acabam ocupando o lugar da 
legislação em vários temas.  
 

Mas ele nota que a diminuição do papel da Justiça do Trabalho não é uma consequência 
óbvia. “Teremos filtros para o litígio, mas é preciso considerar que o Judiciário tem 

autonomia na interpretação da lei. Então, acho que só poderemos ver se haverá 
mudança em horizonte mais longo, como cinco anos.”  
 

O professor de economia da Unicamp Claudio Dedecca tem visão mais crítica. “Não 
está claro, nem para os juristas, se isso (a reforma) não está em conflito com a 

Consolidação das Leis do Trabalho e a própria Constituição. O nível de demandas na 
Justiça do Trabalho só vai aumentar.”  
 

Deterioração  
A estrutura do mercado de trabalho também é tema de discórdia. Representantes dos 

trabalhadores alertam que a popularização de instrumentos como terceirização e 
contratos temporários mais longos deverão deteriorar as condições de emprego. Mas 
há especialistas que dizem o contrário. No governo, há expectativa de que a reforma 

tire brasileiros da informalidade.  
 

“Em setores como limpeza e telemarketing, a reforma deve aumentar o uso de 
contratos não permanentes. Será mais fácil manter um empregado temporário ou em 

contrato intermitente e demiti-lo com menos custos ou nenhuma despesa”, diz a 
secretária da CUT. “Não haverá negociação. Teremos imposição do lado mais forte.”  
 

O professor de economia da PUC-Rio José Márcio Camargo acredita no contrário. 
“Aumentará o número de empresas que poderão terceirizar serviços, as terceirizadas 

terão de ter trabalhadores formais para fechar contratos e a contratante será 
corresponsável pelo trabalhador.”  
 

 
 

 
 

 



Senado sabe que reforma trabalhista precisa andar mais rápido, diz 

Imbassahy 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse neste domingo 

que o presidente Michel Temer conversou com senadores neste fim de semana sobre 
o ritmo de tramitação da reforma trabalhista.  

 
“Os senadores estão conscientes, na sua maioria, de que é preciso fazer, na medida 
das possibilidades, o processo andar com mais velocidade”, disse Imbassahy, que se 

reuniu neste domingo com o presidente no Palácio da Alvorada.  
 

O tema central da reunião era a reforma da Previdência, com a presença do relator da 
proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), mas o ministro fez questão de 
destacar que Temer tem dialogado com os senadores atrás de celeridade na votação. 

“O presidente conversou com vários senadores para que a reforma trabalhista seja 
levada ao plenário no momento próprio. É claro que o Senado tem o seu rito 

procedimental que tem que ser respeitado”, ponderou Imbassahy. 
 

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-RO) propõe fim de repasse ao Sistema S 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Após passar incólume no debate e na votação da reforma trabalhista na Câmara dos 
Deputados, o repasse de recursos públicos ao sistema S pode entrar no relatório que 
será discutido no Senado. Na tarde desta sexta-feira, 5, o senador Ataídes Oliveira 

(PSDB-RO) protocolou uma emenda ao projeto da reforma recém-chegada no Senado 
para acabar com a obrigatoriedade das contribuições para essas entidades.  

 
Criado na década de 40 por Getúlio Vargas para incentivar a industrialização do País, 
o Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senar, Senac, Sest, Senat, Sebrae, Sescoop) recebe 

repasses do governo com a missão de oferecer qualificação profissional, educação, 
cultura, e serviços de saúde e lazer para os trabalhadores. Somente em 2016, o valor 

repassado pela Receita Federal exclusivamente ao sistema foi de R$16 bilhões, 
enquanto sindicatos patronais e dos trabalhadores receberam R$3,6 bilhões.  
 

No requerimento de emenda, o senador tucano afirma que “tais entes são sorvedouro 
de recursos públicos, compulsoriamente arrecadados das empresas, e têm absoluto 

privilégio de gastá-los como bem entendem, sem prestar contas senão – quando muito 
– aos respectivos controladores dentro da pouco democrática estrutura sindical 
patronal.” A falta de transparência das contas das entidades do sistema S também foi 

apontada em acórdão de 2016 do Tribunal de Contas União (TCU).  
 

De acordo com a investigação do Tribunal, mais de 80% das organizações não têm 
auditoria independente e orçamentos publicados nos sites das entidades não trazem 

o detalhamento adequado.  
 
“Há um conjunto sério de irregularidades que começamos a apurar. O sistema como 

um todo é de aproximadamente R$30 bilhões ao ano, sendo 16 bilhões de 
contribuições públicas, por isso, ainda que essas organizações sejam de administração 

privada, existem princípios da gestão pública que espera-se que sejam seguidos”, 
explica o ministro do TCU, Weder Oliveira, relator do acórdão.  
 

Além da emenda à reforma trabalhista, o senador também é autor de projeto de lei 
em debate no Senado que prevê a destinação de 30% dos recursos do Sistema S à 

Seguridade Social, que inclui aposentadorias públicas, saúde e assistência social.  
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De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o fim da 
contribuição sindical representa uma queda de 10% do orçamento da Federação. O 
impacto sobre o fim dos repasses do Sistema S não foi informado. A Firjan, federação 

fluminense da Indústria, aponta que recebeu em 2016 contribuições tributárias de 
R$7,7 bilhões e que o total das receitas de contribuições foi de R$33 bilhões.  

 
Na quarta-feira, 3, o plenário do Senado determinou que o projeto que muda as leis 

trabalhistas (PLC 38/2017) deverá passar pelas comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS).  
(Notícia divulgada no dia 05-05 pelo jornal Tribuna PR) 

 

Gatilho’ da idade mínima é carta na manga para reforma da Previdência 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Embora tenha perdido parte da economia esperada com a reforma da Previdência por 

causa das mudanças no texto, o governo ainda carrega um trunfo que pode manter 
os efeitos da proposta por um tempo maior. Trata-se do chamado “gatilho”, que vai 

elevar a idade mínima de aposentadoria no Brasil sempre que a expectativa de 
sobrevida aos 65 anos subir um ano em relação à média atual.  
 

“Ele garante que tenha evolução da idade mínima conforme a expectativa de vida das 
pessoas”, explica o secretário de Previdência, Marcelo Caetano. Hoje, a proposta prevê 

idades mínimas de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O gatilho vale 
inclusive para categorias especiais que conquistaram idades mínimas menores, como 
professores, policiais e trabalhadores rurais.  

 
Quando apresentou a proposta de reforma, as estimativas iniciais do governo 

apontavam que o gatilho seria acionado duas vezes até 2060, a primeira delas já na 
virada dos anos 20 para os anos 30.  
 

Mas o gatilho só entrará em vigor quando o Congresso Nacional aprovar uma lei 
ordinária regulamentando como será calculada a expectativa de vida. Hoje, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão oficial que divulga essas 
informações. “É uma questão técnica, não há como determinar isso por meio da 
Constituição”, diz Caetano. A aprovação de uma lei ordinária requer apenas maioria 

simples, desde que metade dos parlamentares esteja presente na sessão.  
 

Idosos  
A presença do gatilho é importante para que a reforma da Previdência continue 
eficiente com o passar dos anos, quando o aspecto demográfico pesará ainda mais 

sobre as contas públicas do País. Segundo estudo do IBGE, em 2010 havia 15,6 idosos 
(acima de 60 anos) para cada 100 pessoas em idade ativa. Essa relação deve subir a 

21,2 em 2020 e chegará a 51,9 em 2050.  
 

“O Brasil já vem sofrendo transformação histórica em sua demografia. É um processo 
rápido, muito célere de envelhecimento”, diz o presidente do IBGE, Paulo Rabello de 
Castro.  

 
Outro dado mostra uma realidade ainda mais impressionante. O chamado “índice de 

envelhecimento” diz que haverá o dobro de idosos em relação ao número de crianças 
em 2050. “Precisaríamos de mais crianças para pagar a conta da Previdência, e isso 
não acontecerá”, observa Rabello de Castro. 
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Idade mínima de 65 anos para aposentadoria é regra em vários países 

08/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Em países desenvolvidos, como Canadá, Austrália e Japão, modelo a ser 
adotado pelo Brasil já é realidade e vem subindo de forma gradativa para 67 

anos 

 
 
Diante do envelhecimento de sua população e de um déficit bilionário entre os recursos 

que entram e os que saem na Previdência, estipular uma idade mínima para o início 
da aposentadoria é considerado pelos especialistas como um passo fundamental para 

equilibrar as contas. 
 
Nos países desenvolvidos, cuja maioria já passou por um período de transição 

demográfica, a idade mínima é dominante - e vem subindo. A marca de 65 anos para 
os homens, que o Brasil quer adotar (no caso das mulheres, a idade mínima foi 

reduzida para 62 anos), já é praticada em vários lugares, como Canadá, Dinamarca, 
Suécia, Austrália, Japão, Finlândia, Espanha e Nova Zelândia.  
 

Em muitos deles, a idade vai aumentar nos próximos anos, de forma gradativa. Na 
Alemanha e na Dinamarca, a idade mínima será de 67 anos em 2022; na Austrália, 

em 2023; na Espanha, em 2027; no Canadá, em 2029. 
 
Em outros países, a idade mínima já é maior do que 65 anos e o patamar também 

deve aumentar. Na Grécia, castigada por uma grande crise econômica, a idade mínima 
subiu para 67 anos, como uma das exigências da União Europeia para o pacote de 

ajuda fiscal. Nos Estados Unidos, subirá de 66 para 67 anos até 2022.  
 
Na Itália, onde homens se aposentam com 66 anos e 3 meses e mulheres com 63 

anos e 9 meses, haverá uma unificação, para ambos, de 67 anos em 2021. Os dados 
são do levantamento Pensions at a Glance 2015, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
 
Tempo de contribuição 

Em relação ao tempo de contribuição para a aposentadoria, o projeto brasileiro 
propões uma elevação dos atuais 15 anos para 25 anos. Nesse quesito, os países 

desenvolvidos são menos rígidos.  
 
Em alguns, nem sequer há tempo mínimo de contribuição: o trabalhador recebe 

proporcionalmente em relação ao tempo que contribui. Em outros, há um tempo 
mínimo, mas bem menor que o brasileiro. Na Alemanha, é preciso trabalhar apenas 

cinco anos para ter acesso a alguma fatia da aposentadoria. Nos EUA e no Reino Unido, 
10 anos. Na Itália, 15 anos. 

 
Em relação ao tempo necessário para ter acesso ao benefício integral, no Reino Unido, 
são necessários 35 anos. Na Suíça, 44 anos para homens e 43 para mulheres. No 

Japão, campeão da longevidade, 40 anos, sendo que o tempo mínimo de contribuição 
é de 15 anos. 
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Mas nos países onde é possível se aposentar com menos tempo de contribuição, o 
benefício também é menor, podendo até ser inferior ao salário mínimo - o que não é 
permitido no Brasil.  

 
Na avaliação da OCDE, o sistema brasileiro é significativamente mais generoso que os 

sistemas de Previdência de outros países, principalmente em razão da indexação ao 
salário mínimo, que teve crescimento real de mais de 70% em uma década, e da alta 

proporção média do benefício em relação ao salário. 
 
Nos países da organização, por exemplo, o valor médio que um trabalhador de renda 

média obtém com a aposentadoria representa 53% de seu salário, segundo a OCDE. 
Mas, no Reino Unido, por exemplo, um aposentado recebe em média apenas 21,6% 

do seu salário. Já no Brasil, a aposentadoria equivale, em média, a 70% dos 
rendimentos do trabalhador. 
 

Votação depende de avaliação de comunicação com bancadas, diz Imbassahy 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR  

 
O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse neste domingo 
que ainda não está definida a data de votação da reforma da Previdência no plenário 

da Câmara dos Deputados.  
 

Ele evitou reconhecer abertamente que o governo não tem hoje os 308 votos 
necessários para aprovar a proposta no plenário, mas admitiu que a definição da data 
de votação vai depender da articulação do governo com as bancadas da base aliada.  

 
“Nossa expectativa é de que (o texto) seja aprovado à medida que haja conhecimento 

amplo, articulação com as bancadas, os partidos. Na hora em que a gente fizer 
avaliação que já está em condição de ser levado para plenário, acontecerá a votação.  
 

A gente só não pode precisar quando será essa data porque é uma data que depende 
de uma avaliação permanente, constante com os parlamentares”, disse Imbassahy 

neste domingo, após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Alvorada.  
 
A proposta teve o texto-base aprovado na comissão especial na última quarta-feira 

(3), por 23 votos a 14, e ainda precisa ser apreciada em dois turnos por todos os 
deputados. Mas governo e interlocutores reconhecem que pode ser necessário um 

prazo de até três semanas para conseguir o apoio necessário no plenário.  
 
“O governo está se articulando para fazer trabalho intenso de divulgação para que 

todos saibam o que está sendo proposto”, disse Imbassahy, que disse ter expectativas 
favoráveis em relação à votação do texto. “Tenho a mais absoluta certeza que ele será 

aprovado, não tenho a menor dúvida.”  
 

O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), também 
participou da reunião e disse perceber uma “mudança considerável no sentimento da 
Casa” após as alterações feitas no texto. Segundo ele, grande parte das modificações 

no relatório beneficiou a parcela mais vulnerável da população.  
 

Oliveira Maia disse ainda que o plenário é soberano em relação à votação de 
destaques, sugestões de mudanças no texto-base apreciadas separadamente.  
 

Na última quarta-feira, houve acordo da base com a oposição para que seja votado 
em plenário um destaque para incluir os agentes penitenciários na regra que permite 

aposentadoria com idade mínima de 55 anos. A regra geral prevê 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/camara-aprova-emenda-que-vincula-aposentadorias-ao-reajuste-do-minimo-5hb7olpnswnlwdi4fvlh67asq
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“A base tem responsabilidade com o texto aprovado, não vai aprovar algo que seja 
diametralmente contra o princípio da reforma. Mas esse tema não é nuclear à 
proposta”, justificou Oliveira Maia.  

 
Segundo o relator, a inclusão dos agentes penitenciários não teria impacto significativo 

na economia esperada com a proposta. Neste domingo, mais cedo, em sua página no 
Facebook, o deputado disse que não vai se opor à contemplação da demanda da 

categoria, caso o plenário vote a favor.  
 
“Acho que eles devem entrar, essa é minha opinião pessoal, mas eu já não tenho mais 

como incluir como decisão monocrática. E antes eu não podia confrontar maioria da 
base, depois daquele episódio (de invasão no Ministério da Justiça)”, disse Oliveira 

Maia. Segundo ele, a inclusão dos agentes poderia transmitir a mensagem de que os 
parlamentares estavam com “medo” e, por isso, acatariam o pedido.  
 

Um dia depois da ocupação no Ministério da Justiça, os agentes penitenciários 
invadiram a sessão da comissão especial da Câmara que votava a reforma. Eles 

estavam revoltados com o acordo feito para que o destaque que beneficiava a 
categoria fosse votado apenas no plenário.  
 

Houve confronto com a Polícia Legislativa e bombas de gás foram arremessadas de 
ambos os lados. A sessão acabou sendo interrompida.  

 
“Na minha opinião, houve uma falha de segurança, pois já havia manifestação 
anterior. Agora, imagino que um fato como aquele não se repete duas vezes”, disse o 

relator. Oliveira Maia disse esperar que essa prática não se torne um episódio 
recorrente.  

 
Além de Oliveira Maia e Imbassahy, também participaram da reunião com Temer os 
ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da 

Presidência) e o vice-líder do governo, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS). 
 

Pontos básicos da nova aposentadoria 

08/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo  
 

Recém-aprovado na comissão especial, o texto da reforma da Previdência traz 
propostas de mudanças nas regras de aposentadoria que ainda despertam dúvidas de 

parlamentares e de muitos brasileiros.  
 
Quatro especialistas foram consultados para explicar o efeito prático de seis 

mudanças: Paulo Tafner, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
da Universidade de São Paulo (Fipe/USP); Kaizô Beltrão, professor da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e pesquisador do tema; Fabio Giambiagi, especialista em contas 
públicas e Previdência; e Leonardo Rolim, ex-secretário de Políticas de Previdência 

Social e consultor da Câmara dos Deputados.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pontos-basicos-da-nova-aposentadoria,70001767256


 



Governo parte para vale-tudo para aprovar reforma da Previdência 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

O presidente Michel Temer se prepara para a principal batalha na reforma da 
Previdência: a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados, com o 

apoio de pelo menos 308 deputados. O governo ainda não tem esses votos, mas já 
traçou os movimentos que fará daqui para a frente para conquistar a vantagem 

necessária. Para isso, o Palácio do Planalto vai partir para o “vale-tudo” na articulação 
política, lançando mão de agrados à base aliada, além de melhorar a estratégia de 
comunicação.  

 
As concessões no texto, porém, estão no limite, na avaliação do governo. A ordem 

agora é barrar movimentos de novas categorias que tentem obter direito a 
aposentadoria especial, como os guardas municipais. A margem de negociação no 
plenário prevê a inclusão dos agentes penitenciários na regra que permite idade 

mínima menor, de 55 anos, e a revisão das exigências para que servidores públicos 
que ingressaram até 2003 se aposentem com salário integral. Os dois pontos devem 

ser aprovados separadamente, em votação dos chamados destaques.  
 
O governo pretende ainda melhorar a comunicação com os parlamentares e a 

população ao longo da semana, depois de reconhecer que enfrenta problemas na área.  
 

Segundo um interlocutor da área política, a previsão é veicular propagandas em defesa 
da reforma em cerca de 4 mil rádios de todo o Brasil que possuem cadastro na 
Secretaria de Comunicação da Presidência. Uma nova cartilha será distribuída aos 

deputados, explicando as mudanças ponto a ponto. Para evitar confusão, o documento 
trará apenas as novas regras segundo o texto aprovado na comissão especial, sem 

incluir como é hoje.  
 
Agrados  

Integrantes da base também começam nesta semana a montar um mapa de votos. O 
trabalho será coordenado pelo deputado Beto Mansur (PRB-SP) e pelo ministro-chefe 

da Casa Civil, Eliseu Padilha. A ideia é identificar a posição de cada deputado para 
saber com quem é preciso negociar. O governo só vai colocar a reforma em votação 
no plenário quando contabilizar mais de 320 votos favoráveis.  

 
Dificuldade  

O Placar da Previdência feito pelo Grupo Estado já mostra que o desafio será grande. 
Até a noite de sexta-feira, havia 232 votos “não”, contra 87 votos a favor. Com esse 
cenário, o governo sabe que terá de atuar firme no campo político, com liberação de 

recursos de emendas parlamentares, nomeação de cargos para aliados e atendimento 
a demandas que vão além da reforma, como o parcelamento de dívidas previdenciárias 

do setor rural.  
 

As mudanças no texto feitas em plenário integram a ação de convencimento dos 
deputados, que se viram pressionados por categorias como juízes e procuradores por 
alterações na transição dos servidores. No dia da aprovação do texto na comissão 

especial, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), disse que é preciso deixar 
os parlamentares “mais confortáveis” para votar. As informações são do jornal O 

Estado de S. Paulo. 
 

Meirelles: negociações na Previdência agora serão só políticas 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz ter certeza de que a reforma da 
Previdência, aprovada na semana passada na comissão especial da Câmara, passará 
também pelo plenário. E afirma que não há mais espaço para mexer em nada na 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-parte-para-vale-tudo-para-aprovar-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-negociacoes-na-previdencia-agora-serao-so-politicas/


proposta que resulte em perda financeira para os cofres públicos. “Negociação política 
sempre existe. Você me apoia para lá, eu te apoio para cá… Mas não negociação fiscal”, 
diz. Segundo ele, tudo que foi negociado até agora está dentro do que era esperado 

pelo governo, e todas as disputas em torno do projeto fazem parte da democracia. 
“Não há reforma sem controvérsia.”  

 
A reforma da Previdência embolou com interesses políticos e foi se 

desfigurando. Isso não joga por terra a tentativa de retomada da economia?  
Acredito que não. O que estamos vendo é o que se chama na economia de evento de 
alta frequência. Aquela volatilidade de curto prazo. Há a onda de superfície e as 

correntes de profundidade, que são as mais importantes. A confiança (dos 
investidores) não aumentou apenas pela reforma da Previdência, mas por uma série 

de mudanças fundamentais. Qual o fato objetivo da Previdência? O relatório foi 
aprovado. E com o número de votos suficientes que, se mantido no plenário, vai levar 
à aprovação. Eu estaria preocupado se o relatório tivesse sido derrotado.  

 
Os deputados aproveitam para apresentar demandas que não têm nada a ver 

com a reforma. Isso vai custar muito caro para o governo?  
Está tudo dentro do esperado. Não existe reforma feita sem controvérsia. É legítimo a 
sociedade debater, mas também quer ter acesso à informação correta. No sentido do 

que está em jogo hoje, não é somente a questão em que idade a pessoa vai se 
aposentar, mas principalmente a garantia que todos vão receber a aposentadoria.  

 
As exceções abertas não preocupam? O sr. já disse que a margem de 
mudanças tinha chegado ao limite. Mas, depois, essa margem aumentou.  

Não aumentou. O nosso cálculo, desde o início, é que estaríamos estabilizando o 
relatório com cerca de 75% dos benefícios fiscais acumulados em 10 anos previstos 

na proposta inicial. O que é absolutamente razoável e dentro das expectativas. O 
número é esse. Está bastante balanceado. Eu encaro com bastante tranquilidade a 
proposta como está.  

 
Qual é estratégia para aprovação em plenário?  

Tem a estratégia da ação política do governo. Estamos trabalhando juntos. Mas eu sou 
o ministro da Fazenda. O que estou mostrando aos parlamentares é a questão da 
sustentabilidade. A Previdência pode ter problema de insolvência e estamos vendo isso 

em alguns Estados brasileiros. 
 

 À medida em que se aprova a reforma, isso aumenta a confiança, o crescimento e os 
empregos. É algo que vai beneficiar a todos os parlamentares que apoiam as reformas 
na eleição de 2018. Eu pergunto a eles: “O que é melhor para você na hora de disputar 

a eleição, dizer que com a sua colaboração o País está crescendo, que a renda real 
está aumentando, ou dizer para o eleitor desempregado que a economia está indo 

para baixo porque a Previdência não foi aprovada?”.  
 

Mas os parlamentares acreditam nisso?  
Minha experiência diz que sim. Tenho tido uma experiência boa de diálogo. Me reuni 
com todas as bancadas e com grupos menores. Eu estou otimista.  

 
Ainda há margem de negociação?  

Existem questões diversas que estão sendo tratadas. Parlamentares que têm interesse 
num determinado projeto que vai ser votado na Câmara. Tem todo um processo lá 
normal de conversa, absolutamente legítimo.  

 
Isso faz parte da democracia. Em qualquer votação importante, em qualquer lugar do 

mundo, é assim. Seria absolutamente surpreendente para mim, que vi essas reformas 
em outros países, que 10, 15, 20 dias antes da votação já existisse uma grande 
maioria dizendo: “sou favorável à reforma da Previdência”.  

 



Mas ainda há como negociar a proposta?  
A minha expectativa é que mudanças tenham sido feitas e negociadas no período da 
aprovação do relatório. No plenário, a minha expectativa é que não haja muito espaço 

para negociação.  
 

E pode ter outro tipo de negociação?  
Que outro tipo? Veja, negociação política sempre existe. Você me apoia para lá, eu te 

apoio para cá… Não negociação fiscal. É isso que eu estou dizendo. 
  
Parlamentares da bancada ruralista negociam o Funrural, outros aprovaram 

o Refis na comissão. Estão cobrando a fatura. No caso de Refis, essa fatura 
inclui perdão de multas que…  

Espera aí, vamos devagar. São coisas diferentes. No caso do PRT, que é o Programa 
de Regularização Tributária, que não é um Refis, foi aprovado na comissão um relatório 
que nós não concordamos. A liderança do governo não concorda. Nossa orientação é 

para a base do governo votar contra no plenário. Mas o Congresso é soberano. Se 
aprovar, vou fazer a minha recomendação ao presidente, que pode ser por um veto. 

Não quero antecipar porque ainda não fiz a recomendação. E não tenho o hábito de 
anunciar decisões futuras. Não gosto de especulações.  
 

O PRT Não está entrando na barganha?  
Não está entrando. Como eu disse, a negociação, do meu ponto de vista, não é fiscal. 

E esta seria uma má negociação. O Funrural, sim, estamos conversando com o setor. 
Mas esta é uma outra história, porque o Funrural era alvo também de disputa judicial. 
A maior parte das empresas não estava pagando. Houve uma decisão do Supremo. 

Surgiu uma novidade, e em cima dela estamos trabalhando.  
 

Como o senhor responde às críticas da oposição, que diz que o senhor e o 
governo fazem terrorismo em relação à Previdência?  
Não é terrorismo. O que nos fazemos é deixar claro a realidade. Dizer a verdade. Não 

há dúvida de que a trajetória da dívida é de crescimento e que vai se estabilizar com 
a aprovação das reformas apenas aí por 2021, 2022. E, partir daí, começa a cair. Isso 

é uma realidade serena. E eu digo sim: Previdência pode ficar insolvente. Pode ser um 
desastre.  
 

O sr. acha correto essa estratégia de atrelar a reforma da Previdência à 
trabalhista?  

Não está atrelada não. São duas reformas importantes e diferentes. A trabalhista é 
fundamental para produtividade. Têm duas questões diferentes. Uma é a 
sustentabilidade fiscal e com isso a possibilidade de o País voltar a crescer. A segunda 

são as reformas microeconômicas, entre elas a trabalhista, que são propostas que 
visam aumentar a taxa de crescimento do País no futuro. São duas coisas 

fundamentais. 
 

Temer visita Eunício para conversar sobre tramitação de reformas no 
Congresso 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

  
O presidente Michel Temer visitou neste domingo o presidente do Senado, Eunício 

Oliveira (PMDB-CE), para conversar sobre a tramitação das reformas trabalhista e 
previdenciária. O encontro ocorreu na residência oficial da presidência do Senado, 
durante o almoço, e durou cerca de três horas. Segundo Eunício, tratou-se de uma 

“visita de cortesia, uma conversa de dois amigos há 15 anos”.  
 

Na semana passada, Eunício esteve internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, 
para realizar exames complementares após ter sofrido um acidente isquêmico 
transitório (AIT). Ele recebeu alta na última quinta, 4, e voltará ao comando dos 

trabalhos legislativos nesta terça, 9.  
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Com a ausência de Eunício, Temer desestimulou senadores aliados a tentarem aprovar 
o regime de urgência para o projeto da reforma trabalhista, que chegou ao Senado na 
terça, 2. Ele disse a aliados que não queria dar sequência ao projeto na ausência do 

presidente da Casa para não “desprestigiá-lo”. Além disso, governistas avaliaram que 
poderiam não ter apoio suficiente para uma vitória “expressiva”, como desejava 

Temer.  
 

Por acordo entre os líderes partidários, a reforma trabalhista começará a tramitar esta 
semana por três comissões do Senado: Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A 

expectativa do Palácio do Planalto é de que o projeto seja aprovado em todos os 
colegiados até início de julho.  

 
Temer quer que o Senado analise o projeto com celeridade, para que isso sirva de 
estímulo aos deputados, que apreciam simultaneamente a reforma da Previdência. Ele 

também quer evitar que destaques ao texto desfigurem a proposta. Além da oposição, 
o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), defende mudanças no texto 

aprovado pela Câmara. 
 

Meirelles também participa de reunião no Alvorada sobre reforma da 
Previdência 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou há pouco ao Palácio da Alvorada, 
onde o presidente Michel Temer está reunido, desde as 16h30, com o ministro-chefe 

da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e o relator da reforma da Previdência, 
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).  

 
O encontro, que tem como tema a reforma da Previdência, também conta com a 
presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e do primeiro 

vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), que 
chegaram mais tarde à reunião. (Idiana Tomazelli) 

 

Captação de fundos aumenta em meio a debate sobre reforma da Previdência 

08/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
As discussões sobre a reforma da Previdência levaram investidores a aplicar mais 

dinheiro em fundos de previdência complementar no primeiro trimestre do ano, mas 
ainda não parecem ter provocado uma corrida para entrada de novos participantes.  
 

Segundo a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), que reúne 
68 entidades de previdência privada aberta, os fundos captaram no primeiro trimestre 

R$ 12,6 bilhões, descontados os resgates de aplicações. O crescimento em relação ao 
primeiro trimestre do ano passado foi de 55%.  

 
O volume de aplicações cresceu 30% na comparação com o primeiro trimestre de 
2016, enquanto os resgates cresceram 14% no período.  

 
Mas esse crescimento das aplicações não foi provocado por uma corrida de 

investidores interessados em começar a poupar para a aposentadoria, afirma o 
presidente da Fenaprevi, Edson Franco.  
 

"Não houve uma mudança significativa no patamar de novos entrantes, até porque o 
desemprego elevado causou uma desaceleração de novos participantes", diz.  

 
Os planos de previdência privada aberta ganharam no ano passado 558 mil novos 
clientes, segundo a Fenaprevi. Em 2015, os novos participantes somaram 1,2 milhão. 
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Ou seja, os fundos continuaram atraindo investidores em meio à recessão na 
economia, mas num ritmo mais lento.  
 

Como reflexo da crise econômica e do desemprego, os planos empresariais perderam 
66 mil participantes em 2016, enquanto os individuais ganharam 624 mil 

participantes. De 2014 para 2015, houve aumento em ambos.  
 

Se não ocorreu uma corrida aos fundos de previdência, houve conscientização maior 
de que, para manter o padrão de vida na velhice, será necessário um maior esforço 
de poupança, diz Franco.  

 
"Notamos um aumento da intenção de formação de poupança e das contribuições, e 

uma redução do nível percentual de resgate", ele afirma.  
 
"Quando as pessoas percebem que as regras estão mudando, independente do 

desfecho que a reforma tiver, há uma questão a ser resolvida no longo prazo", diz. 
"Elas se dão conta de que precisam intensificar o processo de acumulação de longo 

prazo."  
 
RETOMADA  

Para este ano, a perspectiva da Fenaprevi é de desempenho semelhante ao do ano 
passado, com aumentos das aplicações e resgates moderados. "Obviamente, todos 

esperamos um segundo semestre de retomada do país", afirma Franco. "Quero crer 
que isso vai favorecer todos os setores da economia, incluindo seguros e previdência." 
 

Essa melhora deve ser impulsionada pela queda nas taxas de juros no país, o que, na 
avaliação do executivo, contribuirá para atrair investimentos e favorecer a 

redistribuição de renda no país.  
 
"É importante que a retomada seja sustentável e traga novos participantes ao nosso 

sistema, à medida que as pessoas recuperam a confiança no país e se recompõem 
financeiramente", diz. 

 

Meirelles pode pedir veto de Temer a Programa de Regularização Tributária, 
diz jornal 

08/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que pretende recomendar um veto 
presidencial ao relatório do Programa de Regularização Tributária caso ele seja 
aprovado com mudanças indesejadas no projeto original, segundo entrevista ao jornal 

‘O Estado de S. Paulo’ publicada neste domingo, 7. 
 

Na última semana, uma comissão parlamentar aprovou uma nova versão de um 
decreto executivo do plano, com mudanças podem reduzir potenciais receitas do 
programa para R$ 2 bilhões, ante até R$ 8 bilhões anteriormente. 

 
Na entrevista, Meirelles disse que a base de apoio do presidente Michel Temer no 

Congresso foi orientada a votar pelo plano original. Se a nova proposta for aprovada 
no Plenário do Congresso, Meirelles deverá recomendar que Temer vete o plano, 
devido à redução de receitas. 
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O Ministério da Fazenda não comentou imediatamente a entrevista. 
A situação evidencia a pressão enfrentada pela coalizão de Temer em um momento 
em que o presidente busca apoio suficiente para aprovar reformas impopulares, como 

a da Previdência e a Trabalhista. 
 

Segundo especialistas, a decisão da comissão de alterar o decreto do Programa de 
Regularização Tributária pode ser uma tática para barganhar com o governo apoio à 

agenda de reformas. 
 
Meirelles negou essa hipótese, dizendo ao Estadão que o programa não é parte da 

agenda legislativa que o governo discute com os parlamentares para ganhar apoio às 
reformas. 

 

Artigo: A legitimidade das democracias 

08/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Uma democracia somente estará consolidada quando os cidadãos 

acreditarem que o sistema constitucional é o mais apropriado ao país, 
independentemente do desempenho momentâneo 
 

As democracias são singulares, na medida em que suas estabilidades dependem da 
legitimidade, ou seja, dependem da crença da população de que o sistema de governo 

tenha “o direito moral de governar”, nas palavras de Seymour Martin Lipset. 
 
Avaliações morais da autoridade política são sempre relativas. Os indivíduos podem 

não gostar de seu sistema de governo, mas é importante que o vejam como algo 
melhor que qualquer alternativa que possam imaginar. Lipset e outros cientistas 

sociais fazem uma distinção entre “legitimidade de desempenho” e “legitimidade 
intrínseca”. A primeira é superficial: os indivíduos apoiam um sistema político porque 
ele funciona no momento. Mas a legitimidade baseada puramente no desempenho 

pode desaparecer quando este não vai bem. 
 

O risco maior para a democracia é o caminho obscuro e gradual para a autocracia  
 
Uma democracia somente estará verdadeiramente consolidada quando os cidadãos 

acreditarem que o sistema constitucional é o mais apropriado ao país, 
independentemente do seu nível de desempenho em um determinado período. Um 

limite mínimo razoável de consolidação democrática é não menos de 70% de 
compromisso público com a democracia como a melhor forma de governo, e não mais 
que 15% de apoio público expresso a uma opção de regime autoritário. É um padrão 

alto, que somente algumas democracias ocidentais conseguiram atingir.  
 

Lipset argumenta que, quando as democracias funcionam bem por um período longo, 
passam a formar um reservatório de legitimidade intrínseca com o qual podem contar 

em tempos difíceis.  
 
Mas o que acontece quando esses “tempos difíceis” – como o aumento continuo da 

desigualdade econômica, ou décadas de renda estagnada, ou uma sensação de 
ameaça não resolvida à identidade de grupo – perduram por muito tempo? Uma 

alternativa sistêmica tende a emergir: a reação militar autoritária ou um líder 
individual autoritário, que declara que “só eu posso resolver tudo isso”. 
 

Uma análise recente de Roberto Foa e Yascha Mounk, publicada no Journal of 
Democracy, mostra que o apoio à democracia nos Estados Unidos e na Europa diminuiu 

nos últimos 20 anos em quase todas as faixas etárias. O porcentual de americanos 
que respondem que ter “um líder forte, que não tenha de se preocupar com 
parlamento ou eleições” aumentou neste período: de cerca de 20% para 34%. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-legitimidade-das-democracias-5w3j01d8we8wzsriulhxrdcfp


O perigo real que as democracias estabelecidas enfrentam não é a tomada de poder 
pelo exército ou a suspensão dos direitos constitucionais por um pretenso ditador civil. 
O risco é o caminho obscuro e gradual para a autocracia, em que um líder eleito e 

“forte” procura marginalizar ou minar as instituições e limites estabelecidos – o 
Congresso, os tribunais, a mídia e a oposição política. Deste modo, o tal líder não se 

preocuparia com limites constitucionais e poderia simplesmente pôr a mão na massa.  
 

Mas as instituições, afinal, são regras e padrões de comportamento perpetuados por 
pessoas, e devem ser defendidos por pessoas. Se estas abandonarem o compromisso 
incondicional com a democracia como a melhor forma de governo, se colocarem o 

ganho programático ou partidário de curto prazo acima das regras mais fundamentais 
do jogo democrático, então a democracia estará em perigo.  

 
A polarização política facilita o deslize para o abismo autocrático, porque torna a 
política um jogo de soma zero em que tudo pode ser justificado pela busca da vitória. 

Esta dinâmica de polarização, que destrói o jogo democrático e aponta para o líder 
forte, tem sido o cenário comum ao fracasso da democracia.  

 
Se há uma lição que atravessa a história, é a de que nada é garantido. A forma mais 
preguiçosa e fatal de arrogância intelectual é pressupor que o que foi até hoje 

continuará como é. A legitimidade não é senão um conjunto de crenças e valores 
individuais. Se não trabalharmos para renová-los a cada geração, mesmo democracias 

historicamente estabelecidas podem correr risco. 
 
Larry Diamond, sociólogo político, especialista em democracia e docente da 

Universidade de Stanford, é um dos autores da 2ª Coletânea da Democracia, publicada 
pelo Instituto Atuação. Este artigo é parte de um ensaio da Inquiry, produzido pelo 

Berggruen Institute e Zócalo Public Square, sobre legitimidade de governos. 
 

Alteração em tributo provoca briga 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Além do excesso de benesses aos devedores do Fisco, o relatório do “Super-Refis” 
incluiu um “jabuti” – jargão para assuntos incluídos em medidas provisórias que nada 
têm a ver com o texto original – que abriu uma verdadeira guerra entre os fabricantes 

de refrigerantes. Uma emenda ao texto original reduz drasticamente as vantagens 
tributárias para as companhias de bebidas não alcoólicas instaladas na Zona Franca 

de Manaus e já dividiu o setor.  
 
O relator da MP do Refis, deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), acrescentou 

três artigos ao texto para tratar especificamente da tributação dos extratos e 
concentrados utilizados para dar sabor aos refrigerantes.  

 
Em uma rápida leitura, o primeiro artigo parece ser vantajoso para o setor, porque 

reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) cobrado na 
fabricação desses preparados. A tributação, que hoje está em 20%, cairia para 12% 
no próximo ano, 8% em 2019 e 4% em 2020.  

 
O imbróglio, no entanto, ocorre porque as empresas instaladas na Zona Franca de 

Manaus se beneficiam justamente dessa alíquota elevada para gerarem créditos 
tributários que podem ser abatidos ao longo de suas cadeias produtivas. Ou seja, 
quanto menor a alíquota desse imposto, menor a quantidade de créditos gerados para 

o abatimento de outros tributos pelas companhias.  
 

A Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), que representa 
156 fabricantes regionais, é totalmente favorável à mudança de tributação. Para a 
organização, as vantagens tributárias da Zona Franca de Manaus beneficiam apenas 

as maiores empresas do ramo, como a Coca-Cola e a Ambev.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alteracao-em-tributo-provoca-briga/


 
Já a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas 
(Abir) promete ir até ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a emenda, se 

necessário. A entidade tem sede em Brasília e representa 53 fabricantes, incluindo os 
dois maiores grupos citados pela Afrebras, mas também médias e pequenas marcas.  

 

Reajustes na crise indicam força de sindicato para negociar acordos 

08/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
Os resultados obtidos pelos sindicatos brasileiros na tentativa de preservar empregos 
e manter o poder de compra dos trabalhadores na atual recessão indicam que as 

entidades têm força para negociar acordos vantajosos para quem representam.  
 
Se a reforma trabalhista em debate no Congresso for aprovada, o que for definido 

nesses acordos em relação a jornada, banco de horas e intervalo para almoço, entre 
outros questões, poderá divergir ou se sobrepor à legislação.  

 
A mudança tem o apoio da Força Sindical e da UGT (União Geral dos Trabalhadores), 
segunda e terceira maiores centrais do país. A maior delas, a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), defende o fortalecimento das negociações, mas não nos termos 
previstos no projeto em debate.  

 
Críticos da proposta dizem que esses acordos trarão mais perdas do que ganhos aos 
trabalhadores, diante da fraqueza dos sindicatos –agravada pelo fim do imposto 

sindical, também previsto na reforma.  
 

Mas as negociações salariais feitas em 2016, em meio à recessão mais profunda da 
história, indicam que a maior parte dos sindicatos conseguiu reajustes que ao menos 

repusessem a inflação.  
 
De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), a proporção de acordos que resultaram em perdas reais no ano 
passado ficou pouco cima de um terço do total (36,7%).  

 
Categorias mais organizadas, como os metalúrgicos, evitaram demissões em massa. 
Após protestos e ameaça de greve pelo sindicato, a Mercedes-Benz concordou em 

oferecer R$ 100 mil como indenização em um programa de demissão voluntária, em 
vez de cortar 2.000 funcionários.  

 
"Nossa capacidade de resistir a essa onda é razoável", diz Rafael Marques, presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ligado à CUT. "A depender do resultado final da 

reforma, acho que os sindicatos precisam criar um método, uma estrutura que dê 
condição de dialogar com o mesmo discurso e a mesma pauta no Brasil inteiro."  

 
Para Miguel Torres, vice-presidente da Força Sindical e presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, a reforma como está afeta principalmente os sindicatos 

menores, cujo poder de barganha seria menor. "Não somos contra negociação, mas 
precisa ter equilíbrio", afirma.  
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DESEQUILÍBRIO  
O Brasil tem cerca de 18 mil trabalhadores filiados a 11 mil sindicatos. Na média, cada 
entidade tem 1.600 filiados, número que equivale a um sétimo do total de 

trabalhadores da categoria que representam, de acordo com estudo do sociólogo 
André Gambier Campos, do Ipea.  

 
"Mesmo considerando que tal sindicato representa e age em nome de todos os 

trabalhadores de sua base e não apenas daqueles que são filiados, há preocupações 
óbvias sobre a representação e a ação que pode ser assegurada", escreve o 
pesquisador.  

 
Um maneira de garantir maior simetria seria permitir que pontos mais sensíveis, como 

jornada, pudessem ser negociados apenas em um contrato a nível nacional por 
categoria, sugere Torres.  
Já questões mais simples 

–transporte, por exemplo– poderiam ser definidas por entidades de menor porte.  
 

ACORDOS COLETIVOS  
PODE NEGOCIAR  
 

> Organização da jornada de trabalho 
> Banco de horas individual 

> Intervalo intrajornada 
> Plano de cargos, salários e funções 
> Regulamento empresarial 

> Representante dos trabalhadores no local de trabalho 
> Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente 

> Remuneração por produtividade, gorjetas e remuneração por desempenho 
individual 
> Modalidade de registro de jornada de trabalho 

> Troca do dia de feriado 
> Enquadramento do grau de insalubridade 

> Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia do Ministério 
do Trabalho 
> Prêmios de incentivo em bens ou serviços 

> Participação nos lucros ou resultados da empresa  
NÃO PODE NEGOCIAR  

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

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

> Repouso semanal remunerado 
> Remuneração do serviço extraordinário superior à do normal em no mínimo 50% 

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

> Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de 30 dias 
> Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho 

> Adicional de remuneração para atividades insalubres, penosas ou perigosas 
> Seguro contra acidentes de trabalho 
> Restrições ao trabalho de crianças e adolescentes 

> Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e 
o trabalhador avulso 

> Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador 
> Direito de greve  
 

 



Ociosidade nas fábricas de veículos ainda é elevada 

08/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A produção de veículos no Brasil cresceu 20,9% no primeiro quadrimestre ante igual 
período de 2016, para 801,6 mil unidades. Apesar da alta, puxada pelas exportações, 

o setor opera com ociosidade média de 55% (52% nas fábricas de automóveis e 80% 
nas de caminhões e ônibus).  

 
Em razão desse quadro, as montadoras mantêm 8.938 funcionários com jornada e 
salários reduzidos e 1.347 em lay-off (contratos suspensos). Em 12 meses, 8.419 

trabalhadores foram demitidos. Hoje, o setor emprega 120,9 mil pessoas.  
 

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Megale, espera melhora a partir do segundo semestre, quando, em 
sua opinião, as vendas devem melhorar – o saldo de janeiro a abril foi o pior para o 

período desde 2006, com 628,9 mil unidades vendidas.  
 

O setor espera que as reformas trabalhista e da Previdência sejam aprovadas. Para 
Megale, essas medidas darão maior confiança aos investidores. “E isso certamente 
deve trazer mais investimentos para nosso setor.” Há alguns dias, executivos de 15 

montadoras estiveram com o presidente Michel Temer para discutir a nova política 
industrial para o setor. 

 

Com estoques, montadoras produzem mais e concentram em exportações 

08/05/2017 – Fonte: EM.com 

 
Vendas no Brasil encolheram 2,4% de janeiro a abril, enquanto fábricas 

operaram em ritmo 20,9% superior a 2016 e as demissões continuam. 
Embarques ao exterior bateram recorde 
 

  

 
Anfavea culpou sequência de feriados pelo mau desempenho dos negócios no Brasil 

em abril, com queda de 17,1% frente a março (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )  
 

A venda de veículos novos no Brasil alcançou 156,8 mil unidades em abril, baixa de 
3,7% em comparação a igual mês do ano passado. Sobre o resultado de março último, 

houve queda de 17,1%, informou ontem a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do ano até o mês passado, o mercado 
encolheu 2,4% frente a igual período do ano anterior, para 628,9 mil unidades, entre 

automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. A despeito da retração, as 
montadoras produziram 20,9% mais nesse período. 

 
O crescimento tem sido impulsionado pelo aumento das exportações. As vendas ao 
exterior têm sido a válvula de escape para a indústria automobilística, que ainda 

enfrenta uma baixa demanda por veículos no Brasil, em razão do elevado nível de 
desemprego e da restrição ao crédito. Uma das causas para a redução das vendas, 
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segundo o presidente da Anfavea, Antonio Megale, foi a quantidade de dias úteis em 
abril devido aos feriados e à greve geral da última semana. 
 

“Estamos na tendência da estabilização, mas ainda não chegamos lá. Abril teve 18 
dias úteis e ainda manifestações no último dia útil do mês, mas a média diária de 

emplacamentos apresentou um número positivo (crescimento de 6% em relação a 
março)”, ponderou. Em abril, 156,9 mil carros novos foram emplacados. 

 
Segundo Megale, a expectativa é que as vendas do setor melhorem nos próximos 
meses. “Acreditamos que em maio teremos um mês importante em resultados por 

uma questão de dias úteis.” Por segmento, as vendas de automóveis e comerciais 
leves somaram 152,6 mil unidades em abril, recuo de 3,3% frente a abril de 2016 e 

de 17,1% ante o volume do mês anterior. Os emplacamentos destes dois segmentos 
acumulam, de janeiro a abril, queda de 1,6% sobre igual intervalo do ano passado, 
para 613,2 mil unidades. 

 
Entre os veículos pesados, foram 3,4 mil caminhões vendidos em abril, representando 

baixa de 17,4% ante igual mês do ano passado e recuo de 15,5% sobre o resultado 
de março. No acumulado do ano, o segmento acumula retração de 24,1%, para 13,1 
mil unidades. No caso dos ônibus, as montadoras venderam 787 unidades em abril, 

queda de 14,1% sobre o resultado de igual mês do ano passado e tombo de 8,2% em 
relação a março. A queda no acumulado do ano é de 29,2%, para 2,5 mil unidades. 

 
Apesar da alta na produção em quase todos os segmentos da indústria automotiva, as 
montadoras continuam fechando postos de emprego. Em abril, foram 121 vagas 

eliminadas. Em 12 meses, o saldo do emprego no setor é negativo em 8.419.  Na 
avaliação da Anfavea, os postos de trabalho no setor seguem estáveis, com ligeira 

queda em abril de 0,1%, na comparação com março. 
 
“Nos empregos a situação é estável. As empresas estão aguardando uma recuperação 

de mercado a partir do segundo semestre (para contratar)”, observou Megale, que 
disse apoiar as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo e em 

tramitação no Congresso Nacional. Ele disse ainda que o setor vê alguns sinais de 
recuperação e apoia fortemente as mudanças e reformas propostas pelo governo. 
“Entendemos que a reforma trabalhista é um avanço na modernidade das relações de 

trabalho.” 
 

Estoques Com a demanda por veículos ainda reprimida, o setor permanece com 
estoques elevados. Os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram abril 
com 216,4 mil veículos à espera de compradores. O estoque é suficiente para 41 dias 

de venda, considerando-se o ritmo das vendas registrado em abril. Um mês antes, o 
número de veículos encalhados era de 220 mil, suficiente para 42 dias de vendas, 

também considerando-se o ritmo de abril. Segundo a Anfavea, o ideal é que os 
estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas. 

  
As exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas somaram US$ 1,261 
bilhão em abril, alta de 55,5% na comparação com abril do ano passado, mas queda 

de 5,2% ante março. No acumulado do ano, houve avanço de 52,6% sobre igual 
período de 2016, para US$ 4,605 bilhões. 

 
Ainda em abril, foram exportadas 58,7 mil unidades de automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, o que representa expansão de 48,1% na comparação com abril 

do ano passado, mas recuo de 14,2% ante março. No acumulado do ano, houve 
avanço de 64,2% sobre igual período de 2016, para 232,1 mil unidades. O presidente 

da Anfavea, Antonio Megale, destacou que esse é o maior volume de exportações da 
história para o período. 



Incentivos no forno 
 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, usou a 

maior parte do tempo que durou a sua palestra em evento em que a Ford lançou o 
motor 1,5L 3C, em São Paulo, para falar sobre o programa de incentivo à indústria 

automotiva, o Rota 2030. Ele substituirá o Inovar Auto, programa de incentivo à 
inovação e ao adensamento da cadeia produtiva no setor automotivo cujo prazo de 

vigência termina em outubro deste ano. 
 
O Inovar Auto trouxe problemas ao governo brasileiro ao ser questionado e condenado 

no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) em razão dos incentivos que 
concedia ao setor automotivo. O ministro disse preferir não falar sobre o que deu 

errado no Inovar Auto pelo fato de o programa ter sido feito por outro governo. 
 
Para ele, a partir de agora é olhar para frente. “Temos que olhar para frente, para o 

novo ciclo automotivo que começa em janeiro de 2018”, disse Marcos Pereira, 
acrescentando que a política industrial automotiva tem que ser uma política de Estado 

e não de governo. “Tem que dar previsibilidade à indústria e trazer investimentos, não 
pode ser mudada a cada governo”, disse. 
 

O Rota 2030, ainda em desenvolvimento, disse Marcos Pereira, vai garantir a política 
industrial do setor por 15 anos. O governo já criou um grupo de trabalho denominado 

GTI 4.0, que tem até o dia 31 para apresentar uma prévia do programa. Depois dos 
ajustes, o Rota 2030 será apresentado ao presidente Michel Temer em setembro para 
ser aprovado e colocado em vigência ainda neste ano. 

 
“O objetivo é dar previsibilidade e garantir investimentos”, afirmou o ministro, 

destacando que um dos objetivos da nova política automotiva é tornar os veículos 
brasileiros competitivos também no exterior. 
 

Enquanto isso…. 
... Reação nos ares 

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros aumentou 5,4% em março, 
na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). Esse foi o primeiro resultado positivo do indicador na base 

anual depois de 19 meses consecutivos de queda. A oferta de transporte aéreo 
doméstico também voltou a crescer, interrompendo uma sequência de 18 meses de 

retração. Houve avanço de 3,5% em março em relação ao mesmo período de 2016. 
 

Volkswagen anuncia recall de 54 mil veículos 

08/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

 
 

A Volkswagen anunciou o recall de 54.170 veículos, com data de fabricação entre 1º 
de março do ano passado e 12 de janeiro deste ano. Os automóveis incluídos têm 
possibilidade de inoperância do alternador, que pode deixar de gerar energia para a 

bateria e levar o sistema elétrico do veículo a parar. Recall é o processo pelo qual 
fabricantes convocam seus clientes para substituição ou devolução de produtos 

quando se detecta algum defeito de fabricação. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/volkswagen-anuncia-recall-de-54-mil-veiculos/


“Em situações em que a carga da bateria não for suficiente para o funcionamento do 
veículo, poderão ocorrer panes elétricas, e até o desligamento do motor, com risco de 
acidentes”, alerta comunicado da montadora. 

 
O número dos chassis dos veículos afetados pode ser encontrado no site da empresa 

ou pelo telefone 0800 019 8866. 
 

Estão incluídos no recall os modelos up!, Novo Gol, NovoVoyage, Nova Saveiro, Fox, 
CrossFox, SpaceFox e Space Cross. A partir da próxima quarta-feira (10), os 
proprietários dos carros afetados devem marcar inspeção em uma concessionária 

Volkswagen e, se necessário, será feita a substituição do alternador. 
 

Procon 
O Procon orienta os consumidores a exigir que a empresa apresente os 
esclarecimentos necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, 

com informações claras e precisas sobre os riscos para os usuários dos veículos. 
 

A entidade de defesa do consumidor destaca que os consumidores deverão 
obrigatoriamente receber um comprovante de que o serviço de reparo foi efetuado. 
Esse documento deverá ser conservado e repassado ao novo proprietário, em caso de 

venda. 
 

O veículo que não for reparado em até 12 meses após o início da campanha de recall 
terá a informação lançada no campo “observações” do próximo Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo (CRLV), emitido pela autoridade de trânsito. 

 
De acordo com o Procon, o consumidor que tiver passado por algum acidente causado 

pelo defeito apontado no recall poderá pedir, por meio do Poder Judiciário, reparação 
pelos danos morais e patrimoniais sofridos. 
 

Um banco de dados com informações sobre todas as campanhas de recalls realizadas 
no Brasil pode ser consultado no Portal do Governo do Estado de São Paulo na internet. 

 

Caminhões: Anfavea sustenta “retomada moderada” 

08/05/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
O segmento de caminhões segue com as quedas mais dramáticas de vendas e de 
produção. De janeiro a abril as vendas destes veículos encolheram 24,1%, para apenas 

13,1 mil unidades. Em 2011, ano recorde para a indústria, este volume era alcançado 
em apenas um mês. “É um setor ligado ao PIB, que ainda está fraco neste primeiro 

trimestre”, diz Luiz Carlos de Andrade, vice-presidente da Anfavea, associação das 
montadoras, que divulgou os números na sexta-feira, 5.  
 

Ele percebe, no entanto, o início de “recuperação moderada”. Em abril foram vendidos 
3,4 mil caminhões, com queda de 15,5% na comparação com março e ainda de 17,4% 

sobre igual mês de 2016. A contração só aconteceu por causa do número menor de 
dias úteis, aponta a Anfavea.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25756/caminhoes-anfavea-sustenta-retomada-moderada


A entidade calcula que a média diária de vendas tenha aumentado 8% sobre o mês 
anterior. O executivo diz ainda que os emplacamentos têm de 30 a 60 dias entram 
nas estatísticas com 30 a 60 dias de atraso, então não são um retrato fiel do mercado 

atual. 
 

“Temos notado um aumento do interesse em fazer negócio, com aumento das 
consultas e da busca por propostas”, avalia. Para ele, a aprovação das reformas 

trabalhista e previdenciária dão confiança ao mercado e impulsionam este movimento. 
Outro sinal positivo, diz, é o começo de uma retomada dos investimentos em 
infraestrutura. 

 
Enquanto o mercado interno de caminhões encolheu, a produção destes veículos 

aumentou 6,5% no 1º quadrimestre do ano, para 21,6 mil unidades. Só em abril foram 
feitos localmente 5,9 mil caminhões, número praticamente estável em relação ao mês 
passado, com redução de 0,9%, e 13,5% maior do que o registrado há um ano.  

 
O aumento foi puxado pelo crescimento das exportações, que avançaram 43,3% entre 

janeiro e abril, com 8,3 mil caminhões brasileiros vendidos a outros países. No mês 
passado o volume chegou a 2,4 mil unidades, patamar 7,1% inferior ao de março e 
45,5% maior que o de abril de 2016. 

 
MERCADO DE ÔNIBUS ESPERA LICITAÇÕES 

 
A queda nas vendas de ônibus foi ainda mais dramática no 1º quadrimestre, de 29,2% 
para 2,5 mil chassis. Em abril a demanda por estes veículos somou apenas 787 

unidades, com baixa de 8,2% sobre o mês anterior e de 14,1% na comparação com 
igual mês de 2016.  

 
“A demanda por modelos rodoviários começa a apresentar reação, mas o mercado 
mais expressivo, que é o de urbanos, segue contraído, à espera de licitações”, conta 

o executivo, dando o exemplo da compra pública de centenas de unidades esperada 
para a cidade de São Paulo. 

 
Diferentemente do que aconteceu no segmento de caminhões, as exportações também 
encolheram no quadrimestre. Foram vendidas no mercado externo 2,1 mil unidades 

brasileiras, com redução de 3,5%. Já a produção encolheu 5,4%, para 5,6 mil chassis. 
 

Governo quer incentivo à eficiência e autopeças 

08/05/2017 – Fonte: Automotive Business  
 

 
 

 
 

 
 
 

O ministro Pereira em evento da Ford: reconhecimento aos avanços do Inovar-Auto 
 

Entre diversos objetivos, a nova política industrial em desenvolvimento para o setor 
automotivo, prevista para vigorar a partir de janeiro de 2018 em substituição ao 
Inovar-Auto e já conhecida como Rota 2030, deverá focar principalmente no incentivo 

à recuperação da cadeia de autopeças e privilegiar o aumento da eficiência energética 
dos veículos, segundo Marcos Pereira, ministro da vez na pasta da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC), que esteve presente em evento de apresentação do novo 
motor 1.5 3C da Ford na sexta-feira, 5. 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25758/governo-quer-incentivo-a-eficiencia-e-autopecas


“Dentro das discussões da Rota 2030 criamos um grupo dedicado a criar propostas 
para a recuperação das autopeças, porque o Brasil se tornou pouco competitivo devido 
a regras pouco previsíveis nos últimos anos”, respondeu vagamente Pereira à 

indagação de como o novo programa poderia restaurar a capacidade nacional de 
produzir componentes para veículos modernos e mais eficientes, competitivos 

globalmente, como diz querer o governo nos discursos sobre o setor.  
 

No mesmo dia, durante a divulgação mensal dos resultados da indústria, Antonio 
Megale, presidente da Anfavea, a associação dos fabricantes de veículos, disse 
acreditar que o auxílio ao setor nacional de autopeças deverá ser um dos pontos de 

mais rápida adoção da nova política industrial.  
 

Segundo Megale, uma das formas de ajudar na recuperação dos fornecedores de 
componentes seria o refinanciamento de suas dívidas. Outra, a garantia de pedidos 
maiores das montadoras.  

 
Contudo, fica no terreno das imprecisões saber como de fato fazer um setor industrial 

descapitalizado a investir na inovação e no desenvolvimento dos sistemas necessários 
para produzir carros no País que sejam competitivos globalmente.  
 

Como já vem sendo dito desde o mês passado, quando foram apresentadas as 
primeiras ideias de propostas da Rota 2030, o atual chefe do MDIC confirmou que um 

dos pontos centrais do programa será a mudança de tributação sobre os veículos, para 
privilegiar o avanço eficiência energética e menor consumo de combustível – em 
substituição à tributação de IPI atual, que aumenta conforme cresce a capacidade 

volumétrica dos motores, com taxação menor para os 1.0.  
 

“A primeira ideia é essa”, definiu. Sem deixar claro qualquer proposta concreta, o 
ministro também disse que modelos híbridos e elétricos também podem ser 
contemplados com imposto menor.  

 
INOVAR-AUTO X ROTA 2030 

 
Durante o evento da Ford, Pereira reconheceu que as regras estabelecidas pelo 
governo anterior deposto trouxe avanços ao setor: “Este motor (1.5 3C) é resultado 

direto do Inovar-Auto, que estabeleceu metas de eficiência energética e para as quais 
a Ford se habilitou. 

 
Apesar das críticas e eventual condenação na OMC (Organização Mundial do 
Comércio), não podemos negar que o programa trouxe progressos que não teriam 

sido possíveis sem ele e deverão ser preservados pela nova política que será 
introduzida em janeiro de 2018”, confirmou.  

 
Pereira disse que a ideia é aproveitar e prosseguir com o que funcionou no Inovar-

Auto, como as metas de aumento de eficiência energética e investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento.  
 

Sobre o que ficou de ruim do programa, o ministro reconhece que o Brasil deverá ser 
condenado na OMC pela sobretaxação aos veículos importados introduzida pelo 

Inovar-Auto desde 2012. “Existiram também alguns excessos de subsídios, mas não 
quero falar quais porque foram estabelecidos pela gestão anterior”, acrescentou.  
 

O ministro confia que “a Rota 2030 deve trazer maior previsibilidade e incentivar a 
integração competitiva do Brasil com o mercado global, o que exige a continuação dos 

investimentos em tecnologia e segurança (veicular)”.  
 
Segundo Pereira, o programa irá estabelecer pelos próximos 15 anos três ciclos de 

desenvolvimento de cinco anos cada. “Começamos a elaboração no mês passado, com 



a criação de seis grupos de discussão, três para custos e três técnicos. Em seis meses 
o programa deve estar pronto”, disse. 
 

Em SP, Marcos Pereira diz que política industrial deve ser de Estado e não de 

governo 

08/05/2017 – Fonte: MDIC 
  

Na abertura do evento da Ford Motors, em SP, para lançar o primeiro motor 1.5 flex 
de 3 cilindros do mercado brasileiro, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), Marcos Pereira, falou da importância da criação de uma política 

industrial de longo prazo para incentivar a recuperação de empregos no Brasil.  
 

"Sabemos da importância da indústria automotiva para o país, em especial neste 
momento de crise aguda", declarou. 
 

Segundo dados do setor, a indústria de automóveis no Brasil é responsável por mais 
de 1 milhão de empregos e por 22% do PIB industrial, além de envolver toda uma 

cadeia de fornecedores.  
 
"Eu entendo que a política industrial brasileira deve ser uma política de Estado, não 

de governo, para que não esteja sujeita às mudanças de gestão e possa trazer a 
previsibilidade necessária para o setor, garantindo assim investimentos e geração de 

empregos", enfatizou Marcos Pereira. 
 
O evento teve a participação do CEO da Ford Motors na América Latina, Lyle Watters, 

que parabenizou o ministro pelo lançamento da "Rota 2030, Mobilidade e Logística". 
As discussões sobre a nova política industrial automotiva de longo prazo foram 

lançadas pelo ministro no dia 18 de abril deste ano, no MDIC, em Brasília.  
 
"Esta é mais uma demonstração do comprometimento do nosso governo com o 

desenvolvimento sustentável do país, com foco na modernização", disse o ministro. 
 

Marcos Pereira também lembrou que, embora o setor automotivo tenha sido 
fortemente afetado pela crise, as vendas externas bateram recordes de janeiro a 
março.  

 
"De acordo com a própria Anfavea, o número de veículos exportados pelo Brasil no 

primeiro trimestre foi o maior da história, o que tem ajudado no enfrentamento da 
crise", lembrou.  
 

Sobre as ações do ministério para incentivar as vendas externas do setor, o ministro 
lembrou que, em abril, durante missão oficial à Argentina, assinou com a ministra da 

Indústria da Colômbia o acordo automotivo que permitirá triplicar as vendas de 
veículos para aquele país. 

 
O novo motor da Ford é resultado direto do programa Inovar-Auto, a política industrial 
automotiva que termina em dezembro deste ano, e que estabeleceu metas de 

eficiência energética para veículos comercializados no Brasil.  
 

Ao habilitar-se ao programa, a Ford comprometeu-se a atingir níveis mínimos de 
eficiência energética em relação aos produtos comercializados no Brasil, além de 
realizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), engenharia, tecnologia 

industrial básica e capacitação de fornecedores, além de aderir ao Programa Brasileiro 
de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro, e executar etapas fabris e de 

infraestruturas diversas.  
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2483-em-sp-marcos-pereira-diz-que-politica-industrial-deve-ser-de-estado-e-nao-de-governo
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2483-em-sp-marcos-pereira-diz-que-politica-industrial-deve-ser-de-estado-e-nao-de-governo


De acordo com a Ford, este motor a combustão é o que tem a maior potência por litro 
do mercado, e combina várias estratégias para a redução do peso e atrito, além do 
aproveitamento máximo da energia do combustível. 

 
"É importante comemorarmos tal avanço, reflexo de decisão de outrora, mas é 

fundamental olhar para o horizonte e discutirmos o próximo ciclo da política 
automotiva, que terá início a partir de janeiro do ano que vem", informou o ministro, 

citando as discussões da Rota 2030. 
 
 

PSA Peugeot-Citroën 
Marcos Pereira também visitou hoje, na zona sul de São Paulo, o Centro de Estilo PSA 

Peugeot-Citroën América Latina, responsável por desenvolver e conceber projetos 
para a região e para diversas localidades do mundo. 
 

Antes de conhecer as instalações do centro, onde são criados projetos envolvendo o 
estágio de maquetes e protótipos para as fases de desenvolvimento e para os testes 

de mercado da região, ele falou aos diretores e funcionários da empresa sobre a Rota 
2030. 
 

"Queremos discutir a política automotiva que terá início em janeiro de 2018 de maneira 
mais longa. Não se pode fazer uma política automotiva de curto prazo. Estamos 

discutindo como vão ser os próximos 15 anos". 
 
Para encerrar, o ministro disse que a burocracia, além de dificuldades na interpretação 

das legislações trabalhista, fiscal, tributária, e a insegurança jurídica, retiram a 
competitividade das empresas brasileiras.  

 
"Estamos focados na melhoria do ambiente de negócios e na aprovação das reformas 
que têm produzido algum barulho, mas que serão reconhecidas no futuro como 

melhorias para o país", disse o ministro.  
 

Em seguida, o vice-presidente da PSA de Comunicação e Relações Externas e Digital 
para a América Latina, Fabrício Biondoro, declarou apoio da empresa às reformas, o 
qual também foi informado pelo CEO da Peugeot-Citroen em reunião recente das 

montadoras com o presidente Michel Temer. 
 

Vendas têm desempenho pujante no ano, avalia Anfavea 

08/05/2017 – Fonte: Automotive Business  
    

 
 

 
 

 
 

As vendas de máquinas agrícolas e outros equipamentos rodoviários seguem em curva 

ascendente: de janeiro a abril as entregas superaram as 13,2 mil unidades, 
representando aumento de 33,1% sobre o resultado de iguais meses do ano passado, 

segundo os dados do setor apresentados pela Anfavea na sexta-feira, 5. 
 
“De fato, este é um momento pujante para o setor de máquinas”, declara o presidente 

da entidade, Antonio Megale. 
 

Sustentada pela expectativa da safra recorde de grãos, que neste ano deve atingir os 
230 milhões de toneladas, o segmento de colheitadeiras teve desempenho positivo em 
32,2% no acumulado anual dos primeiros quatro meses do ano, para pouco mais de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25755/vendas-tem-desempenho-pujante-no-ano-avalia-anfavea


1,4 mil unidades. Ao mesmo tempo, as vendas de tratores de rodas cresceram 39,2%, 
para 10,9 mil unidades. 
 

“É um setor que está animado e positivamente sustentado por iniciativas anunciadas 
na Agrishow [feira agrícola]. Provavelmente será a melhor dos últimos três anos em 

termos de negócios”, afirma a vice-presidente da Anfavea, Ana Helena de Andrade. 
 

A executiva se refere aos novos recursos adicionais tanto para o Moderfrota quanto 
para o Pró-Trator, sendo que este último terá R$ 90 milhões a mais para financiar 
equipamentos no estado de São Paulo. 

 
A exemplo do mercado interno, as exportações também estão em alta: os embarques 

cresceram 18,8% no primeiro quadrimestre ao somar 3,2 mil unidades, mas segundo 
a Anfavea, o volume ainda está abaixo do potencial brasileiro. 
 

“Estamos trabalhando na competitividade dos mercados destino das máquinas 
brasileiras; ainda temos muito espaço para melhorar”, argumenta Ana. 

 
Apesar disso, as exportações em valores têm conseguido avançar: nos mesmos quatro 
meses, o embarque de máquinas gerou US$ 764,7 milhõesm alta de 31,2% sobre o 

valor verificado há um ano, que foi de US$ 582,9 milhões. 
 

Por sua vez, a produção também segue em ritmo acelerado a fim de atender as 
demandas internas e externas. De janeiro a abril, as fábricas dedicadas a máquinas 
agrícolas e equipamentos entregaram 55% mais veículos do que em mesmo período 

do ano passado, passando de 11,6 mil para pouco mais de 18 mil unidades. 
 

“Foi um crescimento importante no acumulado, mas ainda não atingiu a média dos 
últimos dez anos, de 23,9 mil unidades”, acrescenta Megale. 
 

Exportações de veículos batem novo recorde no ano 

08/05/2017 – Fonte: Automotive Business  

    
 
 

 
 

 
 

As exportações de veículos batem novo recorde ao atingir o volume de 232,1 mil 

unidades de janeiro a abril, considerando os envios de automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus.  

 
De acordo com os dados da Anfavea divulgados na sexta-feira, 5, este total representa 

aumento expressivo de 64,2% sobre igual período do ano passado, quando foram 
embarcadas 141,4 mil unidades.  
 

Segundo o presidente da entidade, Antonio Megale, as vendas ao exterior já 
representam um terço do total produzido atualmente pela indústria nacional. 

 
“A cada três veículos produzidos, dois são para o mercado interno e um vai para 
exportação”, afirma o executivo. “Depois de um melhor primeiro trimestre, este foi o 

melhor quadrimestre da história. É um resultado extremamente importante para 
diminuir a ociosidade da indústria”, completa Megale. 

 
O volume exportado até abril está 56% acima da média do mesmo período dos últimos 
dez anos, que foi de 148,5 mil unidades, mostram os dados da Anfavea.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25754/exportacoes-de-veiculos-batem-novo-recorde-no-ano


O bom desempenho das vendas ao exterior foi impulsionada pelo segmento de veículos 
leves, cuja alta foi de 66,2% no acumulado de janeiro a abril sobre iguais meses do 
ano passado, para 221,6 mil unidades, das quais 192 mil automóveis e 29,6 mil 

comerciais leves, incremento de 67,4% e 58,9%, respectivamente.  
 

Já em pesados, enquanto os caminhões avançaram 43,3% no mesmo período, para 
pouco mais de 8,3 mil unidades, chassis de ônibus reduziram seus volumes ao exterior 

em 3,5% ao embaraçar 2,1 mil unidades nos primeiros quatro meses do ano. 
 
Apesar do bom resultado, a Anfavea preferiu manter as projeções para o ano. Em 

janeiro, a entidade que reúne as montadoras divulgou sua previsão, apontando volume 
total de 558 mil unidades exportadas neste ano, o que representaria aumento de 7,2% 

sobre as 520 mil enviadas ao longo de 2016. 
 
“Ainda é precipitado fazer alguma mudança/movimentação [nas projeções], mas 

estamos acompanhando as exportações”, disse Megale, se referindo às projeções de 
todo o setor, que inclui volumes de vendas e produção, além das exportações.  

 
Contudo, se continuar neste ritmo, as exportações devem fazer de 2017 seu melhor 
ano. Os níveis estão atingindo proporção idêntica ao ano recorde, que foi em 2005: 

naquela ocasião, a indústria nacional havia produzido 2,35 milhões de veículos, 
também recorde, graças às exportações, que somaram 724,1 mil unidades, 

considerando apenas veículos montados (sem CKD).  
 
Vale notar que este volume representa quase um terço do total fabricado, mesmo 

caminho que a indústria percorre neste ano, pelo menos até agora. 
 

Sensores Indutivos da Schmersal agora podem ser utilizados em áreas com 

risco de explosão 

08/05/2017 – Fonte: CIMM 

  
Multinacional alemã líder mundial em sistemas de segurança para máquinas 

industriais, a Schmersal possui em seu portfólio os Sensores Indutivos Ex IFL 10-30 
que podem ser instalados em áreas classificadas Zonas 20, 21 e 22, isto é, com risco 
de explosão. A solução também é indicada para mercados como alimentício, 

siderúrgico, mineração, portos, movimentação de grãos, naval, sucroalcooleiro e 
indústria moveleira. 

 
Com fabricação 100% nacional, o sensor indutivo Ex é produzido em invólucro 
cilíndrico metálico com grau de proteção IP 67 e fornecido com cabo preformado. 

Desenvolvido pela Schmersal, a solução é certificada pelo INMETRO e atende as 
normas nacionais ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-31, bem como os 

requisitos da portaria 179/2010. 
 

“O sensor indutivo é um componente de comando eletrônico que se diferencia 
basicamente de uma chave de curso mecânica pelo fato de operar eletronicamente 
por aproximação, ou seja, sem contato físico. Por não ter elementos mecânicos que 

se desgastem, tais como atuadores e contatos, a vida útil de um sensor indutivo é 
praticamente ilimitada”, explica Sidney Rios, consultor de negócios da Schmersal. 

 
A solução da Schmersal opera sem ruídos, impactos ou retroações. O sensor indutivo 
também é resistente a vibrações e não apresenta acionamentos incertos, como pode 

ocorrer com elementos de chaveamento mecânico, quando acionados lentamente ou 
quando operam com baixas correntes. 

 
Os sensores indutivos devem ser utilizados preferencialmente no lugar das chaves fim 
de curso (mecânicas) quando: existirem dificuldades de contato devido a influências 

ambientais; não houver acionamento mecânico; ser necessária alta frequência de 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15533-sensores-indutivos-da-schmersal-agora-podem-ser-utilizados-em-areas-com-risco-de-explosao
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15533-sensores-indutivos-da-schmersal-agora-podem-ser-utilizados-em-areas-com-risco-de-explosao


acionamentos; existirem fortes vibrações; um controle eletrônico for ligado 
adicionalmente ou quando houver chaveamento de baixas correntes. 
 

TruLaser Tube 7000: Quando o laser encontra o tubo 

08/05/2017 – Fonte: CIMM 

 
Máquinas de corte a laser construídas pela TRUMPF abrem uma variedade 

quase ilimitada na engenharia de projetos de tubos. Elas simplificam o 
posicionamento mútuo e junta os tubos um ao outro com chapa metálica 

 

Há muitas razões para fazer uso de estruturas tubulares. Entre elas estão as 
especificações do projeto. Como consequência, tubos e perfis são integrados em 

produtos construídos para muitas indústrias diferentes.  
 

Desde a fabricação de móveis até elementos de decoração para lojas, máquinas e 
equipamentos agrícolas, bicicletas, motocicletas, diversos componentes de veículos 
automotores, aparelhos de ginástica até peças e objetos que combinam aço e metal, 

tudo passa pelo uso de tubos e perfis.  
 

Para ganhar flexibilidade no corte do tubo, a ferramenta mais importante é o laser. 
Além de aumentar a gama de geometria de peças que podem ser produzidas, fazendo 

as etapas de corte, puncionamento e fresagem de uma só vez, o laser elimina a 
necessidade de rebarbação e limpeza, normalmente utilizados na fabricação de tubos 
por outros processos. 

 
A máquina certa 

A Trumpf constrói suas máquinas de corte, usando o seu próprio laser, projeto 
mecânico, software e as unidades de automação que provêm de uma única fonte de 
desenvolvimento e, portanto, são perfeitamente compatíveis entre si.  

 
Nas máquinas de corte TruLaser Tube, esta integração começa com a tecnologia de 

travamento de alta precisão usada para tubos, perfis e perfis abertos, e continua com 
o laser desenvolvido especialmente para o corte do tubo. Este laser executa cortes 
com excelente qualidade de borda.  

 
As máquinas podem lidar com lotes pequenos e grandes de forma eficiente. O seu 

sistema automático de alimentação de barras com carregamento em feixes permite 
uma produção em massa em um mínimo de tempo e esforço. Graças ao conceito de 
máquina aberta, a produção é realizada com total flexibilidade e visibilidade do 

processo. 
 

Novidade na linha de máquinas TruLaser Tube, a série 7000 oferece ao mercado uma 
máquina para demandas excepcionais. Trabalhando com excelente flexibilidade e 
produtividade, este sistema pode cortar quase todo tipo de tubos e perfis de até 250 

milímetros no diâmetro do círculo exterior e com espessuras de parede de até 8 
milímetros.  

 
Além de, naturalmente, cortar perpendicularmente à superfície. Com o pacote de 
tecnologia opcional para corte em ângulo, a TruLaser Tube 7000 pode separar aço 

inoxidável até seis milímetros de espessura, em inclinações de até 45 graus. Isso abre 
portas para preparações perfeitas a fim de unir tubos e chapas metálicas e a 

implementação de projetos de tubos inovadores. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15542-trulaser-tube-7000-quando-o-laser-encontra-o-tubo


 
TruLaser Tube 7000 
Imagem: Divulgação 
 

Engenhosa junção de tubos 
Existem algumas opções para unir os tubos de forma simples: ele pode ser inserido 

ao outro de forma parcial ou total, unirem-se através de sobreposição ou a partir de 
cortes nas extremidades com ângulos definidos. Existem truques disponíveis para 

todas essas versões que ajudam a encontrar a posição correta.  As partes podem ser 
integradas com um simples clique do mouse no programa do projeto de tubo 3D. Este, 
por sua vez, é incorporado no software TRUMPF TruTops Tube. 

 
Um exemplo simples é um eixo de sustentação que se estende desde a extremidade 

do tubo a ser unido e que é inserido na abertura do tubo oposto. Uma conexão em 
forma de T angular ou um conector de baioneta na forma de um L oferece mais 
estabilidade.  

 
As conexões, as aberturas de harmonização e o mesmo princípio podem ser usados 

para unir facilmente a chapa de metal às tubulações. Inclusive as conexões complexas 
de inserção e de montagem em superfície terão sucesso ao usar o mesmo tipo de 
auxílio de posicionamento e junção. O corte do chanfro ajuda na conexão, por meio 

do qual o canto ou as conexões podem ser realizadas sem emenda. 
 

 
Estruturas de tubos flexíveis 
Quando são feitas conexões angulares, várias seções de um tubo são dobradas e, em 

seguida, as juntas são dobradas, sem costura. Os eixos e os recortes adicionais da 
TruLaser Tube 7000 ajudam a posicionar os tubos e os perfis precisamente após a 

dobra. 
 
Uma variação especial é o corte sinuoso. Aqui, um tubo é transformado em cadeia 

móvel. Para conseguir isto, um laser irá cortar fileiras de linhas onduladas em torno 
do tubo. Dependendo do grau desejado de movimento, uma vez que o tubo foi cortado, 

os recortes em torno das ondas podem ser maiores ou menores. 
 
Designer de elaboração do mobiliário de tubos 

Verdadeiros especialistas nas áreas de concepção e processamento de tubos serão 
encontrados na OUR, empresa francesa, e na loja Verot, na Espanha. Ao criar seus 

móveis, os designers da OUR desenvolvem técnicas que podem ser usadas para dobrar 
tubos, usando cortes especializados nas formas necessárias para cadeiras e mesas.  
 

Estas curvas, uma vez que o laser fez a sua mágica, são feitas à mão. A tubulação 
pode até ser dobrada por 180 graus - a solução perfeita para cadeira e pernas de mesa 

no estilo da moda. Essas ideias são transformadas em produtos reais na Verot, uma 
loja de trabalho perto da Costa Atlântica no norte da Espanha. A Verot corta esses 

tubos em uma TruLaser Tube 5000, da TRUMPF. 
 
Produtividade 

Ao lado da flexibilidade, esse é o grande diferencial da TruLaser Tube série 7000. As 
configurações totalmente automáticas da máquina ajudam a minimizar o tempo de 

inatividade. Os roletes escalonados se ajustam automaticamente ao diâmetro de cada 
peça de trabalho. Sua grande lixeira é esvaziada também de forma automática.  



O FocusLine ajusta o foco do laser de acordo com o tipo e a espessura do material a 
ser processado. Com uma potência de saída laser máxima de 3.600 watts, as peças 
são confeccionadas de forma ainda mais rápida. A alta velocidade de corte garante 

uma elevada produtividade, mesmo durante os cortes em chanfro. 
 

Amiga do usuário 
O sistema de controle e de funcionamento foi concebido levando em conta as 

necessidades do operador da máquina.  O painel de controle touch screen é 
excepcionalmente ergonômico. Verificações automáticas impedem o funcionamento 
incorreto. 

 
Automação -  LoadMaster Tube 

Com o LoadMaster Tube é possível automatizar qualquer aplicação do TruLaser Tube 
7000. Seu depósito de tubo suporta até quatro toneladas de matéria-prima, que o 
LoadMaster Tub alimenta após uma verificação de processamento. O software da 

máquina compara a geometria do próximo tubo a ser processado com os dados 
armazenados.  

 
Isso permite que o software previna falhas em casos de inserção do tubo errado. Além 
disso, a pinça do LoadMaster Tube adapta-se automaticamente aos comprimentos de 

tubo medidos. Tubos individuais podem ser carregados manualmente e perfis especiais 
podem ser facilmente carregados usando as faixas de transporte opcionais. 

 

Utilização da SSAB EcoUpgraded para maior redução de CO2 

08/05/2017 – Fonte: CIMM 

  
Uma iniciativa global de sustentabilidade da SSAB está ajudando os clientes a 

colherem recompensas ambientais pelo uso de aço de alta resistência. A SSAB 
EcoUpgraded está destacando os benefícios de mudar para o aço de alta resistência, 
que incluem menor peso, maior economia de combustível e extensão da vida útil do 

produto. 
 

Durante a sua fase de uso, um produto SSAB EcoUpgraded gerará redução de CO2 
(dióxido de carbono) que excede o CO2 emitido durante a produção da peça 
modernizada, mostrando, assim, os benefícios ambientais do aço de alta resistência. 

 

 
 
"Ao mudar para o aço da SSAB, durante o uso do produto, os fabricantes poderão 

compensar rapidamente as emissões de CO2 do processo de produção do aço. E 
quando o ponto de equilíbrio for atingido, a aplicação continuará fornecendo reduções 

de CO2 maiores que a emissão de CO2", afirma Thomas Hörnfeldt, vice-presidente de 
sustentabilidade e relações públicas da SSAB. 

 
Fabricar um produto utilizando o aço de alta resistência da SSAB garante 
características importantes como peso reduzido, maior economia de combustível e/ou 

vida útil estendida, que são fatores essenciais para reduzir a pegada de carbono do 
produto. A iniciativa SSAB EcoUpgraded fornecerá pontos de prova relacionados à 

redução das emissões de CO2 que permitirão que as OEMs e seus clientes se 
beneficiem de um desempenho ambiental superior. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15525-utilizacao-da-ssab-ecoupgraded-para-maior-reducao-de-co2


A SSAB EcoUpgraded faz parte das soluções e ofertas exclusivas aos clientes da SSAB. 
Os benefícios ambientais proporcionam aos clientes da SSAB uma vantagem 
competitiva e podem abrir novos mercados e oportunidades para eles. 

 
"Queremos ajudar os nossos clientes a estar um passo à frente de novas normas e 

demandas ambientais e converter isso em uma nova oportunidade comercial. Ao 
aprimorar seus produtos por aços mais avançados que fornecem benefícios tangíveis, 

eles também podem promover seus esforços de marketing e rentabilidade em longo 
prazo", conclui Thomas Hörnfeldt. 
 

Indústria defende fim da cobrança ilegal do escaneamento de contêineres 

08/05/2017 – Fonte: CNI 

 
Na primeira reunião do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio com o 
setor privado, a CNI apresentou 27 propostas para atender o acordo que o 

Brasil firmou com a Organização Mundial do Comércio 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou 27 propostas para facilitar o 

comércio exterior durante a primeira reunião do Subcomitê de Cooperação do Comitê 
Nacional de Facilitação de Comércio, co-presidido pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços e o Ministério da Fazenda, com o setor privado.  A reunião 

ocorreu na sede da CNI em Brasília, nesta sexta-feira (5). 
 

As propostas fazem parte de uma ampla consulta com empresas exportadoras e 
associações empresariais. As indústrias querem, entre outros, o fim da cobrança ilegal 
da tarifa de escaneamento de contêineres.  

 
Atualmente, há uma duplicidade de cobrança para um mesmo serviço. A chamada 

“inspensão não-invasiva” já é paga dentro da cesta de serviços correlatos recolhida 
pelos terminais portuários. 
 

“Para o setor privado é muito importante que o CONFAC seja o principal instrumento 
para avançarmos na agenda de facilitação de comércio”, diz a gerente de Política 

Comercial da CNI, Constanza Negri. 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/industria-defende-fim-da-cobranca-ilegal-do-escaneamento-de-conteineres/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


 
 

 

 
 
 



Planalto prepara renegociação para dívidas das empresas com órgãos 

federais 

08/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC  

 
O governo está na fase final de elaboração de um projeto para permitir a 

renegociação de dívidas de empresas com autarquias, fundações e a 
Procuradoria-Geral Federal (PGF) em moldes semelhantes, mas um pouco 

mais flexível, ao do Programa de Regularização Tributária (PRT), em 
tramitação no Congresso.  
 

A ideia em discussão é de mandar uma proposta por medida provisória, embora essa 
estratégia ainda possa ser alterada. 

 
A expectativa, segundo uma fonte do governo informou ao Valor, é que esse 
programa, no formato atual dos técnicos, possa gerar de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões 

em receitas para os cofres federais neste ano. Na proposta em finalização, está 
previsto algum desconto nos encargos (juros, multa de mora e outros), mas os 

percentuais ainda estavam sendo definidos. 
 
As dívidas que poderão ser renegociadas são com instituições como Agência Nacional 

de Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), entre outros órgãos públicos. 

 
Por exemplo, poderão ser parceladas multas não pagas decorrentes do não 
cumprimento das exigências de conteúdo local por empresas do setor de petróleo ou 

por não cumprimento de exigências de compensações determinadas nas concessões 
de licenciamento ambiental do Ibama. 

 
A medida terá caráter geral, beneficiando pequenos e grandes devedores de agências 
reguladoras. Somente a Oi e a Petrobras, gigantes em seus setores, poderiam juntas 

regularizar e parcelar em torno de R$ 30 bilhões devidos aos seus reguladores, de 
acordo com dados públicos das empresas. 

 
Na semana passada, foi anunciada uma MP para socorrer diretamente a Oi, trocando 
esse tipo de dívida por investimento e permitindo um parcelamento a ser sugerido 

pela própria empresa. Mas essa proposta, que contava com alguns focos de resistência 
pela dificuldade de se transformar dívida em investimento, pode acabar sendo 

superada pela alternativa de caráter mais geral em preparação. 
 
De acordo com a fonte, essa MP ajudará a melhorar as condições financeiras de muitas 

empresas, que ainda estão com nível de endividamento elevado, e ainda ajudará a 
reforçar o caixa do governo, que está à procura de receitas para poder fechar suas 

contas com menor contingenciamento de gastos. 
 

“Isso permitirá desalavancar as empresas, fazer uma limpeza nos balanços delas, 
abrindo mais espaço para as empresas retomarem os investimentos, além do impacto 
fiscal”, defende a fonte. “É um volume relevante de recursos que pode dar algum 

fôlego para as empresas”, acrescentou. 
 

O governo ainda não definiu se vai permitir a renegociação de dívidas acumuladas até 
o fim do ano passado ou até o primeiro trimestre de 2017. 
 

Se for levado a cabo, não será o primeiro parcelamento desse tipo. Em 2010 e 2013, 
houve duas aberturas de parcelamento extraordinário, que tinham a possibilidade de 

redução de encargos sobre as dívidas, que chegaram a até 100% em alguns casos, no 
pagamento à vista dos débitos. 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/planalto-prepara-renegociacao-para-dividas-das-empresas-com-orgaos-federais/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/planalto-prepara-renegociacao-para-dividas-das-empresas-com-orgaos-federais/


A ideia de renegociar dívidas não tributárias de empresas tem uma versão incluída no 
polêmico relatório do deputado Newton Cardoso Jr (PMDB-MG) sobre o Programa de 
Regularização Tributária (PRT), também conhecido como “Novo Refis”. Essa inclusão, 

entretanto, não foi negociada com o governo, que não gostou de forma geral do 
relatório de Cardoso. 

 
A reportagem procurou a Advocacia-Geral da União (AGU), à qual está vinculada a 

PGF, mas não obteve um dado consolidado sobre as dívidas das empresas com as 
instituições federais até o fechamento dessa edição. 
 

Uma das potenciais beneficiárias da medida, a Petrobras, de acordo com seu balanço 
mais recente, tinha R$ 11,9 bilhões de multas com a ANP discutidas na Justiça ou em 

arbitragem. São valores referentes a participações especiais (pagamentos sobre o 
lucro em campos de exploração) e por descumprimento em normas como a do 
conteúdo local mínimo. A estatal também tem débitos de R$ 4,1 bilhões com o Ibama. 

Já a Oi tem dívidas com o governo de $ 20,2 bilhões, sendo que cerca de R$ 14 bilhões 
são não tributárias, que entrariam no escopo da MP. 

 

Anvisa simplifica licenciamento sanitário para pequenos negócios 

08/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
Os pequenos negócios classificados como de baixo risco sanitário terão o alvará de 

licenciamento sanitário emitido na mesma hora que fizerem a solicitação do 
documento pela internet. 
 

A medida faz parte da Resolução 153/2017, da Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), e já está em vigor. São cerca de 200 atividades de baixo risco que serão 

beneficiadas imediatamente. Entre elas estão hotéis, restaurantes, clubes, academias, 
salões de beleza, mercado e padarias. 
 

A determinação servirá apenas para as cidades que já utilizam a Redesimples. “Esse 
é um grande avanço para simplificar o processo de abertura de empresas no Brasil. 

Sebrae e Anvisa já estavam trabalhando nessa resolução há algum tempo. Essa norma 
é mais um passo que damos para implementação nacional da Redesimples”, afirma 
Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae. 

 
Na norma estão estabelecidos todos os requisitos necessários para a obtenção da 

licença sanitária, e uma lista com a classificação das atividades que necessitam de 
licenciamento sanitário, divididas por grau de risco: baixo, alto e que dependem de 
informações complementares. Os estabelecimentos de baixo risco ficam dispensados 

de inspeções prévias. 
 

Redesimples 
A Redesimples é um sistema integrado de abertura e registro de empresa que tem 

como objetivo facilitar e agilizar o processo de formalização de empresas. 
 
Ela integra Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Órgãos de 

Licenciamento, Prefeituras e demais entidades envolvidas na formalização de 
empresas. 

 
O objetivo é estabelecer uma entrada única de dados cadastrais e documentos, 
extinguir a duplicidade de exigências feitas aos empresários/cidadãos e classificar as 

atividades empresariais de baixo risco, que poderão ser legalizadas sem necessidade 
de vistoria prévia por parte dos órgãos de licenciamento. 

 
A cidade de São Paulo já está adotando o sistema, e Alagoas já integrou todos os 
órgãos de licenciamento. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/anvisa-simplifica-licenciamento-sanitario-para-pequenos-negocios/


Em Minas Gerais, o processo de registro de empresas é feito de forma inteiramente 
digital, sem a necessidade de protocolar documentos impressos. 
 

No Rio Grande do Sul, a Redesimples já reduziu em 70% o tempo de registro de 
empresas e, desde dezembro de 2015, é utilizada pelos donos de pequenos negócios 

do Distrito Federal, que abrem a empresa em até cinco dias. 
 

A situação delas parecia solucionada quando o relator da MP na comissão especial que 
a analisou, deputado Sérgio Souza (PMDB-PR), apresentou texto substitutivo, com um 
artigo que permitia ao governo alongar o prazo para a realização das duplicações. 

 
Porém, esse dispositivo foi retirado do texto na noite de terça-feira, quando a matéria 

foi votada na Câmara dos Deputados. O projeto agora segue para sanção presidencial. 
 

Economistas derrubam estimativa de inflação para 4,01% em 2017 

08/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A perspectiva de economistas para a inflação neste ano permaneceu em trajetória de 
queda na pesquisa Focus, do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira (8).  
 

Agora, a projeção do IPCA em 2017 é de 4,01% —contra 4,03% no levantamento 
anterior. Essa foi a nona redução consecutiva.  

 
Nesta quarta (10), o IBGE divulga o índicaivo oficial no mês de abril. Após 
desaceleração nos três primeiros meses deste ano, a expectativa de economistas e do 

mercado é que o IPCA, no acumulado dos últimos 12 meses, fique em 4,11%.  
 

Se isso ocorrer, será a primeira vez desde agosto de 2010 que a inflação oficial do país 
fica abaixo do centro da meta de 4,5% ao ano estipulada pelo governo. Em 2016, o 
resultado do ano foi de 6,29%.  

 
Já a estimativa do Focus para 2018 aumentou pela primeira vez após quatro semanas. 

Os especialistas passaram a ver uma inflação de 4,39%, 0,09 ponto percentual a mais 
do que no último boletim.  
 

O Top-5, grupo que reúne os que mais acertam as previsões, já vê a alta do IPCA em 
2017 abaixo de 4%, tendo reduzido a projeção de 4,03% a 3,89%. Para 2018, a 

perspectiva permanece em 4,25%.  
 
Em meio à fraqueza das pressões inflacionárias este ano, os especialistas consultados 

continuam vendo ao fim deste mês novo corte de 1% na taxa básica de juros (Selic), 
que hoje está em 11,25%.  

 
Permaneceu inalterada ainda a previsão de que a Selic terminará 2017 e 2018 a 8,5%, 

cenário também contemplado pelo Top-5.  
 
Para a economia, houve pequeno ajuste nas contas para a expansão do PIB (Produto 

Interno Bruto) em 2017 a 0,47%, 0,01 ponto percentual a mais. Já para 2018, a 
expectativa continua sendo de crescimento de 2,5%.  

 

Vinte anos após privatização, Vale abre nova fase com gestão austera 

08/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em três semanas, o engenheiro Fabio Schvarstman entrará no número 700 da avenida 

das Américas, no Rio de Janeiro, com a missão de conduzir a mineradora Vale numa 
nova etapa, 20 anos após a privatização da companhia.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1882053-economistas-derrubam-estimativa-de-inflacao-para-401-em-2017.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1881625-vinte-anos-apos-privatizacao-vale-abre-nova-fase-com-gestao-austera.shtml


Ele terá que encontrar formas de cortar ainda mais os custos e garantir a redução da 
dívida, adotando uma gestão austera para se adaptar a tempos de minérios mais 
baratos e incertezas sobre o crescimento da China, principal mercado da mineradora.  

Durante quase uma década, a Vale surfou a expansão da economia mundial, que fez 
o preço das commodities dispararem. Quanto mais o minério subia, mais a receita e o 

valor de suas ações cresciam.  
 

Foi nesse período de euforia que seu presidente mais longevo, Roger Agnelli, levou a 
Vale para novos negócios e aquisições no exterior, como a compra da mineradora 
canadense Inco, em 2006, e da fabricante de fertilizantes Fosfertil no Brasil, em 2010.  

Quando deixou a empresa no início de 2011, após dez anos, a Vale chegara a outro 
patamar. A mineradora privatizada em 1997 já era um colosso, com US$ 4,5 bilhões 

em receitas e 11 mil funcionários por cinco países. Ao fim da era Agnelli, faturava US$ 
50 bilhões e tinha 71 mil empregados em 24 nações.  
 

O problema é que era também uma companhia agigantada para um mercado que daria 
em breve sinais de retração. O sucessor, Murilo Ferreira, tratou de enxugá-la: represou 

investimentos, cortou 80% dos custos e vendeu mais de US$ 10 bilhões em minas, 
navios, e outros ativos.  
 

Agora, chegou a vez de Schvartsman. "Murilo foi a pessoa certa no momento certo. 
Fez o trabalho necessário", diz Ivano Westin, analista de mineração do Credit Suisse. 

"Em aberto está o que Fabio fará: se pagará mais dividendos ou colocará a Vale de 
volta à rota de crescimento."  
Se depender dos acionistas, será a primeira opção. No bloco de controle da companhia, 

onde Bradesco, o fundo de pensão Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, e a 
japonesa Mitsui dão as cartas, a palavra que mais se repete hoje é "continuidade".  

 
Um executivo ligado a um dos controladores diz que não há necessidade de 
reestruturação ou de "inventar moda". A ordem é priorizar resultados. A ideia é que a 

Vale esteja preparada para operar bem seja qual for o preço do minério no mercado. 
Se ele subir e os ganhos aumentarem, é lucro —de preferência, para o bolso dos 

sócios. 
  
A empresa fechou 2016 com lucro de US$ 4 bilhões, superando perdas de 2015. O 

faturamento subiu 20% e a geração de caixa melhorou.  



 



 


