
 

 

09 DE MAIO DE 2017 

Terça-feira 

 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS MÉDICO HOSPITALAR - HUNGRIA 

 PARA ACELERAR ECONOMIA, GOVERNO QUER MUDAR LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 IBGE: PRODUÇÃO INDUSTRIAL AVANÇA EM 12 LOCAIS NO 1º TRIMESTRE ANTE 1º 

TRI/2016 

 IBGE: PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI EM 8 DE 14 LOCAIS AVALIADOS EM MARÇO ANTE 

FEVEREIRO 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO (IAEMP) DA FGV FICA ESTÁVEL EM ABRIL 

ANTE MARÇO 

 JUSTIÇA RECEBE 445 AÇÕES TRABALHISTAS A CADA HORA NO BRASIL 

 ARTIGO: O SISTEMA S DEVE SER PRIVADO 

 ARTIGO: IRRESPONSABILIDADE EM MEIO À DESINFORMAÇÃO 

 ATAÍDES OLIVEIRA QUESTIONA DESTINO DAS CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA S 

 CÂMARA APROVA PROJETO QUE EXPLICITA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 

ESTRANGEIRAS EM EMPRESAS NACIONAIS 

 PLENÁRIO DA CÂMARA APROVA DOIS ACORDOS INTERNACIONAIS 

 EMPRESAS BRASILEIRAS ELEVAM VOLUME DE NEGÓCIOS COM COMPRADORES 

INTERNACIONAIS DURANTE APAS 

 FAZENDA NÃO PODE PROIBIR SÓCIO DE DEIXAR EMPRESA POR DÍVIDA TRIBUTÁRIA 

 PROCESSO DE REDUÇÃO DE DÍVIDAS DE EMPRESAS DO PAÍS ESTÁ BEM AVANÇADO, 

DIZ PRESIDENTE DO BNDES 

 COMISSÃO MISTA APROVA MP DA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 INDÚSTRIA 4.0 É CHAVE PARA A COMPETITIVIDADE 

 GOVERNO PREPARA PROGRAMA DE MANUFATURA AVANÇADA PARA O 2º SEMESTRE 

 CÁRMEN LÚCIA RECEBE EMPRESÁRIOS PARA TRATAR DE CONJUNTURA ECONÔMICA 

 MINISTRO DIZ TER CONFIANÇA EM APROVAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA NO 

SENADO 

 REFORMA TRABALHISTA JÁ RECEBEU DEZ EMENDAS NA CAE 
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 REFORMA TRABALHISTA DEVE SER ALTERADA NO SENADO, ACREDITA PAIM 

 REGINA SOUSA CRITICA PROPOSTA DE REFORMA TRABALHISTA NO CAMPO 

 COMISSÃO ESPECIAL VOTA HOJE DESTAQUES À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 TEMER LIBERA VERBAS PARA GARANTIR APOIO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA AJUDARÁ GOVERNO A CUMPRIR TETO DOS GASTOS POR 

ATÉ 8 ANOS, CALCULA IFI 

 MEIRELLES: GOVERNO TRABALHA PARA ASSEGURAR QUE NÃO HAJA ‘SURPRESAS’ NA 

REFORMA 

 CÂMARA RESTRINGE ACESSO EM DIA DE VOTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA EM 

COMISSÃO 

 SÓ 21% DOS AUTÔNOMOS CREEM EM APOSENTADORIA CONFORTÁVEL 

 PEREIRA: CONFIO EM APROVAÇÃO DA PREVIDÊNCIA NO PLENÁRIO, MAS EXIGIRÁ 

ESFORÇO 

 MARUN: É POSSÍVEL QUE ALGUM DETALHE (PREVIDÊNCIA) SEJA MODIFICADO NO 

PLENÁRIO 

 A BUSCA DO CRESCIMENTO SUSTENTADO 

 O QUE É UMA EIRELI? 

 SISTEMA PARA ABRIR EMPRESAS EM UMA SEMANA EM SP ENTRA NO AR 

 SERÃO NECESSÁRIOS ALGUNS ANOS PARA AJUSTE DAS CONTAS PÚBLICAS, DIZ 

TEMER 

 COMISSÃO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA SE REÚNE NESTA TERÇA PARA APRECIAR 

DESTAQUES 

 ELEIÇÃO DE MACRON FOI IMPORTANTE PARA NEGOCIAÇÕES MERCOSUL-UE, DIZ 

MINISTRO 

 GOVERNO REALOCARÁ R$ 2,54 BI PARA CRÉDITO VIA FGTS 

 EMPREGADOS DOS CORREIOS DE SÃO PAULO ENCERRAM GREVE 

 GREVE DOS CORREIOS TERMINA NA MAIOR PARTE DO PAÍS 

 NOVO ESTATUTO DO IBGE FERE AUTONOMIA TÉCNICA DO ÓRGÃO, DIZ SINDICATO 

 BALANÇA COMERCIAL TEM SUPERÁVIT DE US$ 997 MILHÕES NA 1ª SEMANA DE 

MAIO 

 JUROS DO CHEQUE ESPECIAL E DO EMPRÉSTIMO PESSOAL CAEM EM MAIO 

 COM NOVAS REGRAS, JUROS DO ROTATIVO DO CARTÃO CAEM PELA METADE; 

CONHEÇA AS TAXAS DOS PRINCIPAIS BANCOS 

 CONTA DE LUZ MAIS BARATA AJUDA A FREAR INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR NO IGP-

DI DE ABRIL 

 RENOVAÇÃO DA FROTA NACIONAL SERÁ DISCUTIDA NO ‘ROTA 2030’, DIZ 

MINISTRO 

 IMPLEMENTOS TÊM PIOR RESULTADO DA DÉCADA 
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 EVOQUE SUPERA 600 MIL UNIDADES EM HALEWOOD 

 IMPORTADORES SEGUEM BLOQUEADOS POR COTAS 

 FIAT UNO 2018 RECEBE PEQUENAS MUDANÇAS 

 STARRETT LANÇA NA EXPOMAFE O MEDIDOR DE FORÇA L1 

 NORTON LEVA PARA A EXPOMAFE NOVAS TECNOLOGIAS PARA FERRAMENTAS 

ABRASIVAS E SUPERABRASIVAS 

 ANFIR: EMPLACAMENTO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS ENTRE JANEIRO E ABRIL 

CAI 26,69% 

 CÂMARA CONDICIONA LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO A REALIZAÇÃO DE 

RECALL 

 ETANOL SUBIU EM 8 ESTADOS E NO DF E CAIU EM 16 NA SEMANA PASSADA, DIZ 

ANP 

 ÁFRICA DO SUL "NÃO TEM ESCOLHA" QUE NÃO SEJA IMPOSIÇÃO DE TARIFAS SOBRE 

AÇO IMPORTADO, DIZ MINISTRO 

 CONVIDADOS DE AUDIÊNCIA DISCORDAM SOBRE BANIMENTO DO AMIANTO NO 

BRASIL 
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CÂMBIO 

EM 09/05/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,180 3,181 

Euro 3,458 3,459 
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Oportunidade de Negócios Médico Hospitalar - Hungria 

09/05/2017 – Fonte: FIEP 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Para acelerar economia, governo quer mudar lei de recuperação judicial 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo vai enviar em junho ao Congresso Nacional o projeto de uma nova lei de 
recuperação judicial para as empresas, informou ao jornal O Estado de S. Paulo o 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Com a proposta, Meirelles previu a redução 
para dois anos, em média, de todo o processo de recuperação judicial. Hoje, esse 
tempo pode chegar a sete ou oito anos.  

 
O projeto de recuperação judicial encabeça a lista das próximas medidas do Plano de 

Reformas Microeconômicas que serão adotadas pela equipe econômica para aumentar 
a produtividade do Brasil e garantir que o crescimento potencial do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, hoje entre 2% e 2,25%, se estabilize entre 3,5% e 4% nos 

próximos anos, disse Meirelles. O PIB potencial representa a capacidade de 
crescimento do País sem aumento da inflação.  

 
O plano do governo Temer está sendo coordenado pela Fazenda, por meio dos 
economistas João Manoel Pinho de Mello, da assessoria especial de reforma 

microeconômicas, e Waldery Rodrigues e Marcos Mendes, também assessores 
especiais do ministério. O diagnóstico da Fazenda é que o processo de retomada mais 

http://www.fiepr.org.br/cinpr/
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lenta da economia ocorreu, em parte, por conta da legislação atual, que estimula que 
o processo judicial se arraste por muito tempo.  
 

O grupo de trabalho formado pela Fazenda está concluindo os detalhes técnicos do 
projeto, que visa a garantir que as empresas viáveis que entrem em recuperação 

possam produzir, tomar crédito e voltar à normalidade. “Aquelas empresas que 
porventura não sejam viáveis, que sejam liquidadas. Mas que sejam uma minoria”, 

disse.  
 
Segundo o ministro, o projeto dará mais poderes aos credores, viabilizando a 

negociação de ativos das empresas, além de regular melhor a sucessão empresarial. 
“Muitas vezes, é de interesse dos trabalhadores e credores vender determinado ativo, 

mas é difícil pela questão do passivo contingente que pode ser assumido pelo 
comprador.”  
 

Ele também destacou a importância da mudança da lei para viabilizar a concessão de 
novos financiamentos para que a empresa tenha condições de sobreviver durante o 

processo de recuperação. O governo quer, com a nova lei, reduzir o risco de 
interessados em comprar empresas em dificuldades. A ideia é evitar que o passivo de 
um grupo contamine o ativo.  

 
Garantias  

Além da recuperação judicial, integram a lista das próximas medidas a regulamentação 
da “central de registro de recebíveis de duplicatas e outras garantias”. A equipe de 
Manoel Pinho acredita que a medida, ao melhorar a qualidade e segurança das 

garantias dadas às empresas nos financiamentos, terá para as empresas o impacto 
positivo que teve a regulamentação do crédito consignado para as pessoas físicas.  

 
A central funcionará como um ambiente em que todos possam acessar o que cada um 
tem direito a receber, contribuindo para a redução dos spreads e dos juros nas 

operações de crédito.  
 

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, já 
reconheceu que o juro poderia cair mais acentuadamente se instituições financeiras 
tivessem mais agilidade para recuperar ativos em caso de calote. 

 

IBGE: produção industrial avança em 12 locais no 1º trimestre ante 1º 
tri/2016 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A produção industrial avançou em 12 dos 15 locais pesquisados no primeiro trimestre 
de 2017, em relação ao mesmo período de 2016, segundo os dados da Pesquisa 

Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira, 9, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
Os avanços mais acentuados foram registrados em Goiás (6,6%), Santa Catarina 
(5,2%), Rio de Janeiro (4,8%), Paraná (4,6%), Pernambuco (4,2%), Espírito Santo 

(4,0%) e Minas Gerais (3,6%). Também houve crescimento no Rio Grande do Sul 
(1,9%), Amazonas (1,3%), Pará (0,6%), Mato Grosso (0,4%) e São Paulo (0,1%) no 

fechamento do primeiro trimestre do ano.  
 
Segundo o IBGE, o resultado positivo foi impulsionado, sobretudo, pela expansão na 

fabricação de bens de capital voltados para o setor agrícola e para a construção; de 
bens intermediários como minérios de ferro, petróleo, celulose, siderurgia, autopeças 

e derivados da extração da soja; de bens de consumo duráveis como automóveis e 
eletrodomésticos; e de bens de consumo semiduráveis e não duráveis como carnes de 
aves, bebidas, produtos têxteis e vestuário.  
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Na direção oposta, a Bahia (-8,3%) teve o recuo mais elevado no trimestre, puxado 
pelos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel, 
óleos combustíveis e naftas para petroquímica) e de metalurgia (barras, perfis e 

vergalhões de cobre e de ligas de cobre). Os demais resultados negativos foram na 
Região Nordeste (-2,5%) e Ceará (-2,2%). Na média da indústria, houve avanço de 

0,6% ante o primeiro trimestre de 2016. 
 

IBGE: produção industrial cai em 8 de 14 locais avaliados em março ante 
fevereiro 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A produção industrial recuou em oito dos 14 locais pesquisados na passagem de 

fevereiro para março, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção 
Física Regional, divulgados na manhã desta terça-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). No principal parque industrial do País, São Paulo, a 

retração foi de 1,7%.  
 

As maiores quedas foram registradas por Santa Catarina (-4,0%, que interrompeu 
quatro meses consecutivos de taxas positivas), Ceará (-3,1%), Paraná (-2,9%), Minas 
Gerais (-2,8%) e Pará (-2,7%). As demais reduções foram verificadas no Rio Grande 

do Sul (-1,2%) e Espírito Santo (-0,7%).  
 

Pernambuco registrou estabilidade (0,0%), enquanto houve avanço no Amazonas 
(5,7%), Bahia (2,0%), Rio de Janeiro (0,7%), Goiás (0,5%) e Região Nordeste 
(0,1%). Na média nacional, a indústria encolheu 1,8% em março ante fevereiro, 

segundo o IBGE. 
 

Indicador Antecedente de emprego (IAEmp) da FGV fica estável em abril ante 

março 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) registrou estabilidade em abril ante 

março, no patamar de 100,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta 
terça-feira,9. O resultado sucede uma sequência de três altas consecutivas. O 
Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) apresentou queda de 3,2 pontos em 

relação ao mês anterior, atingindo 97,4 pontos. No ano, o indicador já cedeu 6,2 
pontos.  

 
“O índice Antecedente de Emprego manteve-se em patamar positivo demonstrando 
otimismo quanto a geração futura de emprego na economia. Ao mesmo tempo, o 

Índice Coincidente de Desemprego apresentou forte retração nos últimos meses 
indicando alguma percepção de melhora na margem no mercado de trabalho.  

 
No entanto, o nível elevado do indicador mostra a grande dificuldade ainda sentida 

pelos consumidores no mercado de trabalho e que são corroboradas pelo ICD e pelos 
dados oficiais”, afirmou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em nota oficial.  

 
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 

familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 
sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma 
combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do 

Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado 
de trabalho no País.  

 
No IAEmp, o indicador de expectativas da indústria com a situação dos negócios nos 
próximos seis meses avançou 5,9 pontos, enquanto o indicador de expectativa do 
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consumidor com relação à facilidade de se conseguir emprego nos seis meses 
seguintes recuou também 5,9 pontos.  
 

No ICD, as classes de renda familiar que mais contribuíram para a queda de abril 
foram as duas mais baixas: consumidores com renda até R$ 2.100,00, com redução 

de 2,1 pontos; e famílias que recebem entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00 mensais, com 
queda de 1,1 ponto.  

 
“A expectativa de melhora nos próximos meses deve continuar enquanto o Banco 
Central estiver reduzindo a taxa de juros, o que deve estimular a economia ao longo 

do ano. No entanto, a melhora da situação atual no mercado de trabalho ainda deve 
ser lenta”, completou Barbosa Filho. 

 

Justiça recebe 445 ações trabalhistas a cada hora no Brasil 

09/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Em 2016 foram 3,9 milhões de novas ações trabalhistas. Em outros países, 

muitas demandas de trabalho são decididas fora da Justiça, em comitês de 
conciliação, por exemplo 

 

 
 

Número de novas ações trabalhistas cresceu 6% no ano passado, segundo dados do 
Tribunal Superior do Trabalho. Marcelo Andrade Gazeta do Povo  

 
O Brasil é um país fora da curva quando se olha as milhões de ações trabalhistas que 
são impetradas todos os anos nos 24 tribunais e 1.570 varas do trabalho. Foram 3,9 

milhões em 2016, de acordo com as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). Na Alemanha, são 400 mil por ano.  

 
Nos Estados Unidos, país altamente desregulamentado nas relações de trabalho, são 
mais de 140 mil por ano, a grande maioria relacionada à discriminação por raça, cor, 

sexo e deficiência, de acordo com estudo em andamento do sociólogo e professor da 
USP José Pastore:  

 
“Em muitos desses países, há ações trabalhistas fora da Justiça. Há comitê de 
conciliação, câmara de mediação, de arbitragem, comissões nas empresas, que 

analisam e resolvem os conflitos ali mesmo. Aqui no Brasil, tudo é resolvido na 
Justiça.” 

 
Lelio Bentes Corrêa, ministro do TST, ressalta o valor alto das indenizações em 
comparação com o Brasil. Nos casos de discriminação, afirma, as indenizações 

somadas em um ano chegam a US$ 480 milhões nos Estados Unidos, apesar do 
número baixo de ações em relação à população americana, de cerca de 320 

milhões. “Nos Estados Unidos, há muito litígio. Eles resolvem tudo na Justiça”, diz 
Bentes. 
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E houve aumento dos processos no Brasil. Em 2015, foram 3,7 milhões de ações, 
mesmo com o aumento da produtividade dos juízes, que subiu 5%. Segundo Pastore, 
o número de novas ações subiu 6%.  

 
Para a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) e professora da 

UFRJ, Sayonara Grillo, o aumento das ações na Justiça foi causado por uma série de 
fatores. Em 2004, foram repassados para a Justiça do Trabalho os casos de 

indenização por acidentes de trabalho. Naquele ano, o número de ações novas foi de 
2,2 milhões. 
 

“Como o Brasil tem um número alto de acidentes de trabalho, de modo diverso de 
outros países, houve esse aumento. O avanço da terceirização, principalmente na 

própria administração pública, que é grande litigante na Justiça por não fiscalizar as 
condições de trabalho, faz com que haja ações sobre não pagamento de salário e de 
verbas trabalhistas. É um fenômeno que não existe em outros países. E grande parte 

das ações vem do descumprimento do não pagamento de salários, de horas extras e 
do depósito do FGTS.  

 
Ela também cita o aumento do emprego formal até 2014 como um dos motivos do 
aumento das ações trabalhistas. “Houve crescimento do assalariamento no Brasil, no 

número de relações protegidas.”  
 

No Japão, as ações são residuais. Segundo Pastore, chegam a 5 mil por ano. Mas 
Estêvão Mallet, professor de Direito da USP, faz uma ressalva: “há pouquíssimas ações 
no Japão. Há uma lealdade muito forte à empresa. É um vínculo mais longo e próximo. 

É um país onde o litígio em si não é bem visto.” 
 

Juliana Bracks, advogada e professora da FGV Direito, diz que existe preconceito com 
a Justiça do Trabalho no Brasil. “Há um preconceito generalizado. Dizem que é 
inoperante, mas arrecada muito INSS e outros impostos.” 

 
No ano passado, a Justiça trabalhista recolheu R$ 3,148 bilhões em custas, 

recuperação de verbas de Previdência Social, Imposto de Renda e multas aplicadas. 
Só de INSS, foram R$ 2,385 bilhões. No ano anterior, em 2015, a arrecadação fora de 
R$ 2,8 bilhões no total. 

 
Luiz Marcelo Góis, sócio da área Trabalhista do BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, diz 

que a maior diferença que observou em relação às demandas trabalhistas de outros 
países foi a negociação entre patrão e empregado ser válida judicialmente.  
 

“Aqui até se obtém acordos extrajudiciais, mas não se tem segurança de que, ainda 
assim, as pessoas não vão entrar com ação trabalhista para reclamar de algum direito 

que deixou de ser resolvido. O interessante é que uma grande quantidade de ações 
termina em acordo. O litígio poderia ter sido evitado.” Em 2015, 38,9% dos casos 

foram resolvidos por meio de conciliações.  
 
Para o economista Gustavo Gonzaga, professor da PUC, a cultura da mediação, da 

negociação, tem de crescer no Brasil. “Quanto mais se trouxer as questões que são 
discutidas na Justiça para dentro do ambiente de trabalho, melhor. A Argentina está 

mais desenvolvida que o Brasil nesse campo.” 
 
Gonzaga afirma que o poder normativo da Justiça do Trabalho no país é fora da curva 

em relação ao resto do mundo. “Não poder haver essa incerteza jurídica toda.”  
 

 
 
 

 



Artigo: O Sistema S deve ser privado 

09/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O Sistema S deve ser financiado por suas atividades e, não custa sonhar, por 
contribuições voluntárias das empresas 

 
 

O Sistema S é mais uma das heranças de Getúlio Vargas que chegou ao século 21. 
Formado por nove entidades (Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae, Senar, Sest, Senat e 
Secoop), dedica-se a levar educação, saúde, lazer e cultura aos trabalhadores. Apenas 

em 2015 o Senai, que tem como missão elevar a competitividade da indústria 
brasileira, matriculou cerca de 3,4 milhões de alunos.  

 
O sistema é financiado por diversas fontes, mas pouco mais da metade do orçamento 
vem de contribuições impostas às empresas pela União. Na maior parte dos casos, a 

alíquota é de 1% ou 1,5% – são os casos do Senai (1,0%), Sesi (1,5%), Senac (1,0%) 
e Sesc (1,5%). 

 
Em 2016, o total repassado pela União para o Sistema S foi de R$ 16 bilhões, quase 
dois terços do total gasto com o Bolsa Família. O volume significativo de recursos já 

chamou atenção do governo: em 2015, o ministro Joaquim Levy tentou uma manobra 
que reduziria 30% dos recursos repassados ao Sistema S. Grosso modo, o ministro 

queria reduzir a contribuição que financia o sistema e aumentar a contribuição 
previdenciária das empresas, de forma que o efeito líquido sobre as empresas fosse 
próximo de zero. 

 
A questão relevante não é se o Sistema S é importante – ele é. A questão é se deve 

ser financiado compulsoriamente pelas empresas – acredito que não. 
 

Iniciativas como o Sistema S são interessantes e devem ser preservadas; a 
qualificação profissional da mão de obra é uma necessidade tanto para as empresas 
como para o país.  

 
A literatura em crescimento econômico mostra a importância da educação para o 

crescimento da produtividade. O sistema fica ainda mais relevante quando 
consideramos o absurdo distanciamento entre universidades e empresas que ocorre 
no Brasil. O apoio que o Sebrae oferece a pequenos empreendedores é fundamental 

para a sobrevivência de pequenas empresas na selva burocrática brasileira. 
 

A questão relevante não é se o Sistema S é importante – ele é. A questão é se deve 
ser financiado compulsoriamente pelas empresas – acredito que não. O sistema deve 
ser financiado por suas atividades e, não custa sonhar, por contribuições voluntárias 

das empresas. Os cursos e consultorias ofertados pelos órgãos ligados ao Sistema S 
têm retorno econômico e devem ser peça fundamental no financiamento do sistema.  

 
A intensidade dos esforços das organizações patronais para evitar cortes nos recursos 
do sistema alimenta a esperança de que as empresas estejam dispostas a construir 

voluntariamente. Para completar, já temos uma rede de escolas técnicas e de 
universidades financiadas pelo governo federal e por governos de vários estados. 
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O financiamento nos moldes atuais pode fazer com que o Sistema S tenha os mesmos 
destinos das universidades federais, em que a necessidade de se adaptar às inúmeras 

(e muitas vezes necessárias) regras no trato com recursos públicos acaba por 
comprometer as atividades de ensino e pesquisa. Não é raro ouvir histórias de como 

as dificuldades em adquirir materiais de pesquisa ou fechar parcerias com empresas 
prejudicaram projetos de pesquisa ou mesmo a criação e ampliação de cursos de 

graduação e pós-graduação. Seria uma pena se o Sistema S tivesse esse mesmo 
destino. 
 

Um último ponto deve ser feito: em nenhuma hipótese o fim ou a redução da 
contribuição do Sistema S deve retornar à União sob a forma de outros impostos; não 

é aceitável tirar recursos de um sistema que funciona para colocá-los no saco sem 
fundo de gastos da União ou dos estados. 
 

(Roberto Ellery Jr., doutor em Economia, é professor do Departamento de Economia 
da UnB e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão 

de Políticas Públicas da UnB). 
 

Artigo: Irresponsabilidade em meio à desinformação 

09/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Diferente de sindicatos e federações, que atuam na defesa de interesses, o 
Sistema S utiliza seus recursos para oferecer serviços às empresas, seus 
trabalhadores e à comunidade 

 

O Brasil vive um momento de transformações. Diante da necessidade de superar a 
crise e garantir desenvolvimento no longo prazo, o país discute uma série de reformas. 
São mudanças estruturantes para equilibrar as contas públicas, modernizar marcos 

legais e criar um ambiente favorável à geração de empregos, renda e riquezas para 
toda a sociedade. Os debates dividem opiniões e viram campo fértil para a 

desinformação. 
 
Em meio às discussões de uma dessas reformas, a trabalhista, surgiu a proposta do 

fim do imposto sindical. A contribuição a sindicatos laborais e empresariais, hoje paga 
uma vez ao ano, passa a ser facultativa. A medida, já aprovada pela Câmara, mas 

ainda dependendo de votação no Senado, pode até ter aspectos positivos porque, em 
teoria, fará com que se mantenham em atividade apenas sindicatos, federações e 
confederações que efetivamente defendem e apoiam seus associados. 

 
Porém, a proposta abriu caminho para que os arautos da desinformação queiram 

confundir a opinião pública, sugerindo também o fim das contribuições ao Sistema S. 
Essas instituições são mantidas com contribuições pagas pelos empresários, sem 
desconto para os trabalhadores.  

 
Diferente de sindicatos e federações, que atuam na defesa de interesses, o Sistema S 

utiliza seus recursos para oferecer serviços às empresas de diferentes segmentos 
econômicos, seus trabalhadores e à comunidade. Entre essas instituições estão Sesi e 
Senai, ligados à indústria, Sesc e Senac (comércio), Senar (agricultura), Senat 

(transportes), Sescoop (cooperativismo) e Sebrae (apoio às micro e pequenas 
empresas). 

 
Essas entidades têm um poder transformador. No Paraná, citando apenas Sesi e Senai, 
temos uma ampla estrutura que atende a maioria dos municípios. Temos, ainda, uma 

rede de Institutos de Tecnologia e Inovação que desenvolve consultorias e projetos de 
pesquisa em parceria com as indústrias, contribuindo para que se tornem mais 
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competitivas. Mas, muito além de aprimorar as empresas, essa estrutura é voltada 
para beneficiar os trabalhadores. 
 

No ano passado, mais de 220 mil industriários foram atendidos por programas de 
Segurança e Saúde no Trabalho do Sesi, com a realização de 700 mil exames de auxílio 

diagnóstico. Na educação, um de nossos pilares, Sesi e Senai registraram mais de 540 
mil matrículas em 2016. São ações que vão desde a pré-escola até a pós-graduação, 

passando por capacitação profissional e educação de jovens e adultos, entre outras. 
Esses são números que mostram o alcance de apenas duas áreas entre as tantas em 
que atuamos. 

 
Nos mais de 70 anos de Sesi e Senai no Paraná, os números se multiplicam, somando-

se aos resultados das demais instituições do Sistema S. Mas a relevância dessas 
entidades não se mede pela frieza das estatísticas. Elas têm um poder transformador. 
 

 São inúmeros os casos de pessoas que tiveram acesso ao mercado de trabalho ou 
cresceram em suas carreiras após a formação do Sistema S, garantindo sustento digno 

para suas famílias. Vários são os exemplos também de profissionais formados por 
essas instituições que se tornaram empreendedores, contribuindo para a geração de 
empregos e riquezas. 

 
É preciso ressaltar, ainda, que o Sistema S tem a aplicação de seus recursos fiscalizada 

por órgãos federais como TCU e CGU. No caso de Sesi e Senai no Paraná, fazemos 
questão de que suas demonstrações financeiras sejam analisadas também por 
auditores independentes. E todas as informações estão disponíveis nos sites das 

instituições. 
 

Querer acabar com o Sistema S – uma estrutura que funciona, muitas vezes até 
suprindo as deficiências dos serviços públicos, e que presta contas de suas atividades 
– chega a ser, portanto, uma irresponsabilidade. 

 
(Edson Campagnolo é presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná 

(Fiep). 
 

Ataídes Oliveira questiona destino das contribuições ao sistema S 

09/05/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) questionou em Plenário o destino das 
contribuições públicas às entidades do sistema S, que inclue Sesi, Sesc, Senai, Senac 
e Sebrae. 

 
Ataídes criticou a falta de transparência do sistema, que é o quinto maior orçamento 

da União, recebendo, anualmente, cerca de R$ 30 bilhões. Deste total, ressaltou o 
senador, R$ 22 bilhões vêm de contribuições sociais que representam 3,1% da folha 
de pagamento do trabalhador brasileiro. 

 
O parlamentar afirmou que embora sejam filantrópicas e isentas de impostos, arcando 

apenas com o recolhimento do PIS/Pasep, estas empresas não deixam claro onde 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/08/ataides-oliveira-questiona-destino-das-contribuicoes-ao-sistema-s


aplicam os recursos. Ataídes se declarou favorável ao sistema, mas disse que não abre 
mão de saber como o dinheiro está sendo investido. 
 

- A falta de transparência mais a impunidade é igual a corrupção e eu tenho dito isto 
a vida toda - afirmou o parlamentar. 

 

Câmara aprova projeto que explicita participação de empresas estrangeiras 
em empresas nacionais 

09/05/2017 – Fonte: Portal da Câmara 
 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quinta-feira 
(4), proposta que torna expressa no Código Civil (Lei 10.406/02) a permissão para 

empresas estrangeiras participarem como sócias, acionistas ou cotistas de qualquer 
tipo de sociedade empresarial brasileira. 
 

A atual redação da lei limita a participação apenas como acionista de sociedades 
anônimas, mediante autorização do Poder Executivo. 

 
A sociedade anônima é uma empresa com fins lucrativos que tem seu capital dividido 
em ações, com a responsabilidade de seus sócios (acionistas) limitada ao preço da 

emissão das ações subscritas ou adquiridas. 
 

Por tramitar em caráter conclusivo, o texto seguirá para o Senado, a menos que haja 
recurso para que seja analisado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 
 

A medida está prevista no Projeto de Lei 4917/09, do deputado Carlos Bezerra (PMDB-
MT), e recebeu parecer pela aprovação do relator, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-

MG). A matéria já foi aprovada também pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. 
 

Aperfeiçoamento 
Na avaliação de Rodrigo Pacheco, a proposta aperfeiçoa a legislação vigente, 

impedindo dúvidas quanto à possibilidade de que empresas estrangeiras se tornem 
sócias de empresas brasileiras em outras modalidades que não seja por ações. 
 

“A planificação mundial de investimentos e negócios baseia-se na desburocratização e 
na agilidade institucional. Assim, a tendência é de que os governos, as empresas e os 

fundos investidores sigam parâmetros límpidos, seguros e ágeis, sem burocracias 
obsoletas”, afirmou o relator. 
 

Ainda segundo Pacheco, uma vez atendidos os requisitos legais e autorizada pelo 
Poder Executivo a participação das sociedades empresariais estrangeiras em 

sociedades empresariais nacionais, não há outros impedimentos que as desautorizem 
de serem sócias, acionistas ou cotistas. Quem não atender às regras, completou, pode 

ter declarada a nulidade dos atos que praticar, “tudo em respeito ao princípio de 
soberania nacional econômica”. 
 

O texto aprovado é um substitutivo que faz modificações de técnica legislativa na 
proposta.  

 
Íntegra da proposta: 

 PL-4917/2009 
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Plenário da Câmara aprova dois acordos internacionais 

09/05/2017 – Fonte: Portal da Câmara 
 

O Projeto de Lei 4742/01, que tipifica o crime de assédio moral no trabalho, foi retirado 
de pauta 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (4) dois projetos de 

decreto legislativo (PDCs 481/16 e 484/16) que tratam de acordos internacionais 
assinados pelo Brasil. As propostas serão enviadas para análise do Senado. A sessão 
foi presidida pelo 1º vice-presidente da Casa, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG). 

 
Havia acordo para votar também o PDC 553/16, que contém o acordo de cooperação 

na área de defesa assinado com o governo sueco. Mas o texto acabou não sendo 
votado. 
 

Granada 
O PDC 481/16 trata de acordo internacional firmado entre o Brasil e a ilha caribenha 

de Granada na área educacional. A proposta tem origem na Mensagem 451/15 enviada 
pelo Executivo.  
 

O tratado foi assinado em 2010 e é o primeiro do gênero firmado entre os dois países 
com o objetivo de promover a cooperação na área educacional e científica, e estimular 

o ensino de português e inglês. Pelo texto, composto de 11 artigos, a cooperação 
poderá incluir o intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores, além de 
programas e projetos desenvolvidos pelos ministérios de Educação de ambos os 

países, incluindo programas de bolsas de estudos. 
 

Camboja 
O Plenário também aprovou o texto do acordo de cooperação educacional assinado 
entre os governos do Brasil e do Camboja em 2011. O acordo, que integra o PDC 

484/16, é semelhante ao assinado com Granada. Ele também prevê o intercâmbio de 
estudantes, professores e pesquisadores, e programas de bolsas de estudos que 

permitam a pesquisadores e estudantes adquirirem aperfeiçoamento acadêmico e 
profissional. 
 

De acordo com a Constituição, os acordos internacionais firmados pelo governo 
brasileiro que acarretem encargos ou compromissos ao País só entram em vigor após 

serem referendados pelas duas Casas do Congresso Nacional. 
 
Comissão temporária 

O Plenário também aprovou a criação de uma comissão temporária, proposta pelo 
deputado Sérgio Vidigal (PDT-ES), que vai fiscalizar, in loco, a retomada da obra viária 

do Contorno do Mestre Álvaro, no município de Serra, na Grande Vitória (ES). 
 

Inicialmente de responsabilidade do governo capixaba, a obra será tocada pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), após acordo entre o 
estado e o governo federal. Vidigal afirma que o empreendimento, anunciado há oito 

anos, nunca saiu do papel e prejudica a rotina de cerca de um milhão de usuários que 
passam pelo trecho, além de causar inúmeros acidentes e mortes. 

 
 Íntegra da proposta: 
 PL-4742/2001 

 PDC-481/2016 
 PDC-484/2016 

 PDC-553/2016 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/532975-PLENARIO-DA-CAMARA-APROVA-DOIS-ACORDOS-INTERNACIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/521950-CCJ-APROVA-COOPERACAO-EDUCACIONAL-ENTRE-BRASIL-E-GRANADA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/522038-CAMARA-ANALISA-ACORDO-DE-COOPERACAO-DO-BRASIL-COM-O-CAMBOJA-NA-AREA-DE-EDUCACAO.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=28692
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2092160
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2092940
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2119755


Empresas brasileiras elevam volume de negócios com compradores 

internacionais durante Apas 

09/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
Cerca de 150 fornedores brasileiros e compradores de 23 países fecharam na semana 

passada acordos comerciais que devem totalizar ao redor de 96 milhões de dólares 
em 12 meses, conforme dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil). 
 
O montante superou a expectativa inicial de 82 milhões de dólares da Apex-Brasil, que 

promoveu 1.150 reuniões de negócios entre as companhias nacionais e os potenciais 
compradores, dentro do seu 'Projeto Comprado', durante a feira do setor 

supermercadista Apas Show, realizada na semana passada. 
 
O grupo dos 37 compradores externos inclui participantes de países como Chile, 

Colômbia, Cuba, República Dominicana, Paraguai, Peru, Uruguai, Canadá e Estados 
Unidos, entre outros, enquanto, do lado brasileiro, as 150 empresas contemplam 

setores como o de bebidas, alimentos, material de limpeza. 
 
No ano passado, 31 compradores estrangeiros e 100 empresas brasileiras participaram 

do projeto realizado no evento, quando foram negociados mais de 76 milhões de 
dólares. 

 
O gerente de exportação da Apex-Brasil, Christiano Braga, afirmou que entre os 
desafios nas negociações está a qualificação. "O evento traz para o Brasil um conjunto 

de empresas de vários países e, portanto, existe uma concorrência com produtos de 
várias partes do mundo. É preciso que as empresas se apresentem com uma estratégia 

adequada para posicionar o seu produto, seja ela por preço, seja por diferenciação na 
qualidade para serem mais atrativos que os dos concorrentes", afirmou. 
 

Do total de contratos fechados durante a feira neste ano, 3,5 milhões de dólares 
referem-se a negócios imediatos e o restante deve ser concluído nos próximos 12 

meses. 
 

Fazenda não pode proibir sócio de deixar empresa por dívida tributária 

09/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
 
A existência de dívidas tributárias não pode impedir que um empresário deixe uma 

sociedade, pois vetar o registro da alteração do contrato social para auxiliar na 
cobrança de dívidas constitui sanção política, além de ferir o direito à autonomia da 

vontade e à livre iniciativa. Esse foi o entendimento da 12ª Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 

A informação é da repórter Cláudia Moraes do site ‘Conjur’. Ela ressalta que o relator 
do caso, desembargador Venicio Salles, acrescentou ainda que o comerciante continua 

respondendo por dívidas do período que estava como sócio e determinou a exclusão 
dele do quadro societário. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18427W-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18427W-OBRBS
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/fazenda-nao-pode-proibir-socio-de-deixar-empresa-por-divida-tributaria/


O empresário vendeu sua participação com o objetivo de deixar o negócio, mas foi 
impedido, pela Delegacia Regional Tributária de Campinas, de registrar a alteração do 
contrato social junto à Junta Comercial do Estado de SP (Jucesp), em razão da 

existência de débitos tributários. Para a Fazenda, a saída do sócio prejudicaria a 
cobrança da dívida. 

 
Em primeira instância, a ação que solicitava a anulação das sanções foi julgada 

improcedente. 
 
Representado pelo escritório Zanetti e Paes de Barros Advogados, o autor recorreu, 

alegando que a negativa do pedido de exclusão dos quadros societários da empresa 
fere o direito à autonomia da vontade e à livre iniciativa nas relações de ordem 

econômica, como prevê a Constituição Federal. 
 
“A existência de débito tributário não pode servir de impedimento para obrigar o 

cidadão a permanecer vinculado a sociedade da qual já alienou as cotas, o que 
configura sanção política e deve ser coibida pela Justiça”, explica a advogada Joanna 

Paes de Barros e Oliveira Kiss, sócia do Zanetti Paes de Barros Advogados. 
 
De acordo com a especialista, a cobrança de dívidas pelo Estado deve ser feita por 

meio do processo legal de execução fiscal e não utilizando-se de outras formas de 
coação de direitos e das garantias constitucionais. 

 

Processo de redução de dívidas de empresas do país está bem avançado, diz 

presidente do BNDES 

09/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 

 

 

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, afirmou nesta segunda-feira que 
o processo de desalavancagem das empresas brasileiras está bem avançado e que os 
sinais de retomada da economia estão começando a aparecer. 

 
Maria Silvia afirmou ainda, durante evento com empresários de vários setores da 

economia, que o BNDES estuda ser fiador em empréstimos feitos por bancos 
comerciais. 
 

Comissão mista aprova MP da regularização tributária 

09/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
A medida provisória (MP) 766, que cria o Programa de Regularização Tributária (PRT) 
para empresas em débito com a União, foi aprovada pela comissão mista que analisou 

a matéria, nesta quarta-feira (03). O texto segue para votação no plenário da Câmara 
dos Deputados e, em seguida, para apreciação do plenário do Senado Federal. 

 
De acordo com o texto apresentado pelo relator, deputado Newton Cardoso Júnior 
(PMDB-MG), as dívidas tributárias de empresas com a Receita Federal e com a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vencidas até 31 de março de 2017 
poderão ser refinanciadas. O projeto aprovado (PLV 10/2017) autoriza a adesão de 

pessoas físicas e jurídicas, de empresas em recuperação judicial, ainda que por motivo 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN184208-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN184208-OBRBS
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/comissao-mista-aprova-mp-da-regularizacao-tributaria/
javascript:launchArticleSlideshow();


de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou 
judicial. 
 

Um dos pleitos da Fenacon apresentados ao relator, a proposta concede desconto de 
até 90% nas multas e juros. De acordo com o texto aprovado, após o abatimento nos 

juros e multa, o devedor poderá utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados até 31 de 

dezembro de 2015. Também será possível abater outros créditos, próprios ou de 
terceiros, e utilizar precatórios e pagamento com imóveis (dação em pagamento). 
 

Após os abatimentos, o montante devido será calculado e poderá ser pago em até 240 
parcelas. Além disso, o texto cria uma modalidade que permite quitar a dívida com 

base na receita bruta da empresa (que varia de 0,3% a 1,5%), sem número de 
parcelas definidas, como ocorreu no Refis de 2000. 
 

Sobre as prestações incidirá um “bônus de adimplência”. Ou seja, a partir de seis 
meses de regularidade, será concedido desconto de 10% nos juros sobre cada parcela 

mensal. 
 
“O relator compreendeu o momento das empresas brasileiras e flexibilizou a proposta 

original, que não permitia, por exemplo, o desconto de multas e juros. A Fenacon 
trabalhou com afinco para conseguir o desconto de multas e juros, para incluir todas 

as pessoas jurídicas no PRT e para ampliar o parcelamento.  
 
O projeto ainda precisa ser aprovado nos plenários da Câmara e do Senado e 

continuaremos o trabalho para garantir estes benefícios aos empreendimentos e, 
consequentemente, a geração de emprego e renda”, destacou o diretor Político-

Parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon. 
 
Segundo a proposta aprovada, a participação no PRT será cancelada caso a empresa 

deixe de pagar três parcelas consecutivas ou seis alternadas. Também será excluída 
a empresa que praticar atos de esvaziamento patrimonial, como forma de fraudar o 

cumprimento do parcelamento. 
 
A medida também estabelece prazo para que a Receita e a PGFN regulamentem o 

programa. Após a regulamentação, as empresas terão até 120 dias para solicitarem a 
adesão ao programa. 

 
Confira a íntegra do relatório aqui. 

 

Indústria 4.0 é chave para a competitividade 

09/05/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Workshop AB debate o advento e os rumos da indústria 4.0 no Brasil (Fotos: Luiz 
Prado) 

 
Enquanto os mercados globais mais maduros já vivem uma nova realidade virtual no 
que diz respeito à manufatura inteligente e internet das coisas, a chamada indústria 

4.0, o Brasil ainda engatinha neste aspecto, embora isso seja positivo, considerando 

http://emkt.fenacon.org.br/emkt/tracer/?2,4170645,1b96cc9f,244e,1
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25764/industria-40-e-chave-para-a-competitividade


as várias e diferentes etapas que este processo de atualização e modernização das 
fábricas exige.  
 

Apontado como um caminho sem volta, a introdução destes novos e complexos 
métodos de manufatura pode ser a chave que finalmente abrirá as portas da 

competitividade brasileira, aspecto tão almejado pelas empresas instaladas por aqui. 
Este foi o tema central que conduziu o II Workshop A Indústria 4.0 e a Revolução 

Automotiva, promovido por Automotive Business na segunda-feira, 8, no Milenium 
Centro de Convenções, em São Paulo. 
 

Para o diretor da PricewatershouseCoopers, Marcelo Cioffi, que abriu os trabalhos do 
evento, as exportações, que seguem com tendência positiva, ao contrário do mercado 

interno, ainda enfrenta profunda crise, se apresenta como uma saída a curto prazo.  
 
Sua análise aponta expectativa de crescimento para os principais mercados globais, 

inclusive para a América do Sul, cujas projeções do consultor apontam alta de 4% ao 
ano até 2023.  

 
Contudo, repensar as vendas de veículos a mercados externos como estratégia de 
negócio requer atualização/modernização do parque fabril a fim de oferecer o que o 

mundo quer, um veículo cada vez mais conectado, isto sem mencionar itens de 
conforto e segurança. 

 
“Debater a indústria 4.0 é importante para trazer novas tecnologias e a indústria 
brasileira precisa de algo mais perene e mais sustentável. Já passaram mais de 10 

anos desde que o Brasil bateu seu recorde de exportações [2005]. É preciso voltar a 
buscar as exportações a partir da inserção dessas tecnologias”, afirma Cioffi. 

 
Tais transformações para consolidar um cenário de internet industrial passam por 
todos os ambientes que envolvem o negócio, desde o chão de fábrica, até engenharia 

de produto e gerenciamento estratégico dentro e fora das plantas, o que inclui logística 
e pós-venda.  

 
O diretor da indústria automobilística na KPMG, Ricardo Bacellar, alerta que a mudança 
que a internet das coisas vai promover abrange um universo amplo, muito além das 

indústrias. Neste contexto, uma das questões a serem consideradas é sobre o papel 
que as montadoras vão desempenhar neste processo.  

 
Ele apresenta parte do resultado da pesquisa anual da KPMG sobre o setor e aponta: 
“Não há mais tanta expectativa de crescimento das receitas a partir das vendas de 

veículos; a receita relacionada com esta atividade fim será cada vez menor. A maioria 
esmagadora acredita que a receita estará cada vez mais atrelada a produtos e 

serviços”, demonstra. 
 

A maneira como as empresas vão utilizar os dados gerados a partir destas conexões 
em massa e não só industrial também é ponto fundamental dentro da estratégia do 
negócio, podendo ainda gerar oportunidades:  

 
“O futuro da indústria automotiva é claramente o de serviços suportados por dados e 

precisamos estar prontos para entregá-los. Desenvolver os serviços com estrutura 
para que elas gerem serviço ao consumidor e oportunidade de receita para as 
empresas. Quanto mais tecnológico o ambiente, maior o potencial para oportunidades 

de negócios”, afirma. 
 

Outro ponto a considerar dentro destas mudanças é o impacto que isto vai gerar nas 
companhias. Para a sócia-líder do setor de telecomunicações, mídia e tecnologias da 
Deloitte, Márcia Ogawa, as tecnologias embarcadas vão mudar os modelos de negócios 

porque vão impactar não só o carro em si, mas todo o ambiente fora dele a partir da 



perspectiva do consumidor. Ela aponta pesquisa com mais de 20 mil consumidores no 
mundo e revela a sede do brasileiro por este tipo de avanço tecnológico, seja ele de 
conectividade ou mesmo de segurança mais intuitiva.  

 
“Mais de 46% estão dispostos a pagar por elas, sejam tecnologias de segurança ou de 

conectividade, sendo que as novas gerações têm maior disposição em pagar. No Brasil, 
nosso consumidor está esperando esse tipo de tecnologia e 55% acredita que estas 

novas tecnologias virão de dentro das fábricas, a partir das próprias montadoras”, 
revela. “É urgente e emergencial a entrada do Brasil na indústria 4.0; isto fará com 
que as nossas empresas sejam mais produtivas e competitivas.” 

 
Contudo, ela admite que o País apresenta gargalos para a vinda destas novas 

ferramentas, como aspectos tributários e impostos de importação: “Necessita sim de 
mais dinamismo e permitir a vinda de mais tecnologia; para se ter uma indústria 
moderna, precisa enriquecer as opções. Vai depender de devidos acordos para 

internalizar e para que possamos dar saltos nesta questão. A agricultura já está dando 
passos largos neste sentido; acredito que é chegada a vez da manufatura.” 

 

 
A partir do alto e da esquerda em sentido horário: Marcelo Cioffi 

(PricewatershouseCoopers), Ricardo Bacellar (KPMG), Márcia Ogawa 
(Delloite) e José Rizzo (Pollux) 

 
FUTURO PALPÁVEL 
 

Segundo o CEO da Pollux, José Rizzo, 2017 marcará uma mudança efetiva na criação 
de novos ecossistemas, a maneira como é denominada os ambientes inteligentes da 

indústria 4.0. Ele apresenta uma pesquisa cujos resultados apontam que 40% das 500 
maiores empresas vão sumir nos próximos 10 anos. “Se a velocidade de mudança é 

maior fora da empresa do que dentro, então o fim está próximo. Nunca essa velocidade 
de mudanças externas foi tão grande”, atesta. 
 

Seus números revelam a discrepância do Brasil e outros mercados em termos de 
automação, um dos pontos cruciais para dar o primeiro passo na indústria 4.0: 

enquanto Estados Unidos possui de 250 a 300 robôs para cada 10 mil habitantes, este 
índice no Brasil não passa de 10. “Nos últimos três anos, instalamos 1,5 mil robôs no 
Brasil. Se continuar neste ritmo, nem 100 anos tiraria essa defasagem.”  

 
Para que o Brasil não fique tão atrás nesta corrida pela modernização de suas 

indústrias, a empresa desenvolveu um modelo de atendimento ao cliente em que não 
há investimento inicial no robô, visto que a maior parte das empresas do setor, 
principalmente as da cadeia de autopeças, tem dificuldades financeiras para aplicar 

em modernização. “Estamos no primeiro ano de aplicação e quinze empresas optaram 
por este modelo”, conta. 

 
Segundo Rizzo, outros aspectos como a queda do preço de sensores, que são 
componentes essenciais na composição de uma estrutura de maquinário inteligente, 

é um impulsionador importante neste processo de automação. “Estima-se que 50 



bilhões de ‘coisas’ serão conectadas em 2020. Há uma oportunidade de US$ 15 trilhões 
nos próximos 15 anos em novos produtos e serviços revolucionários, mudando a forma 
como o mundo funciona e incentivando a melhoria do nível de serviço, com menos 

interrupções e paradas não previstas.” 
 

Embora haja exemplos de fábricas brasileiras que já adotaram características da 
indústria 4.0, principalmente as mais recentes, é clara que este ecossistema de 

informação é muito mais presente nas montadoras e menos tangível na cadeia de 
autopeças. “O que não tem ainda é esse passo da interação, acredito que seja o maior 
gap”, pondera o gerente de negócios automotivos da Siemens, Daniel Coppini.  

 
“É necessário fazer uma análise e chegar em um plano diretor de automação; começar 

com micro-projetos para chegar lá”, afirma. O diretor de estratégia de mercado da 
Siemens Digital Factory, Process & Drives, José Borges, completa: “A tecnologia está 
aí; não existe digitalização sem a etapa anterior da automação”, sugere. 

 
O vice-presidente da PTC para a América Latina, Carlos Beato, concorda e aponta 

algumas diretrizes que podem indicar um começo: “Acredito que a receita de como 
transformar a indústria 4.0 em realidade seja o passo a passo, considerando três 
etapas: entendimento do que é esta revolução; evolução dentro dos aspectos físicos 

e superação; mas cada empresa tem uma realidade e diferentes necessidades dentro 
da cada uma das etapas. Entender o ponto A antes de ir para o B, que por sua vez 

não é o ponto Z, não se pode adotar tudo de uma vez. Procure ajuda de especialistas, 
comece com o resultado desejado em mente, não faça um projeto piloto sem um 
objetivo claro; e quebre a inércia, comece já sua jornada de indústria 4.0”. 

 
Por fim, o evento contou com um debate de especialistas sobre todos os aspectos 

abordados ao longo do dia. Participaram o CEO da Thyssenkrup, Daniel da Rosa, o 
diretor da Kuka Roboter, Edouard Mekhalian, o diretor comercial da Festo, Renato 
Biondo, o diretor de business excellence da ZF América do Sul, Renato Orlando, e o 

diretor de vendas e serviços para a indústria automotiva da T-Systems, Ricardo 
Michelan. 

 

 
A partir do alto e da esquerda em sentido horário: José Borges e Daniel 
Coppini (Siemens), Carlos Beato (PTC), e os debatedores Daniel da Rosa 

(Thyssenkrup), Edouard Mekhalian (Kuka Roboter), Renato Biondo (Festo), 
Renato Orlando (ZF) e Ricardo Michelan (T-Systems) 

 
 
 

 



Governo prepara programa de manufatura avançada para o 2º semestre 

09/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Há três anos está em gestação no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC) uma estratégia de manufatura avançada para o Brasil. A ideia é desenhar 
políticas para inserir as empresas nacionais no conceito de Indústria 4.0, para ganhar 
competitividade e compensar gargalos que o País enfrenta em áreas de infraestrutura 

e logística, por exemplo.  
 

“Devemos lançar isso no segundo semestre deste ano”, contou Marcos Vinícius de 
Souza, secretário de inovação do MDIC, que participou do Workshop Indústria 4.0 
promovido por Automotive Business na segunda-feira, 8, em São Paulo.  

 
“Precisamos entender o que é manufatura avançada para o Brasil. Não adianta copiar 

modelos”, defendeu. Para isso, o grupo de trabalho responsável por desenvolver a 
estratégia pesquisou o que outros países fazem para fomentar a evolução tecnológica 
da indústria. A ideia era conhecer os melhores modelos para, enfim, desenvolver um 

conceito adequado à realidade nacional. “É essencial que o governo estimule as 
empresas a trabalhar com novos modelos de negócio, a ser mais agressivas nesse 

sentido”, diz. 
 
O programa é desenvolvido dentro do escopo da “Estratégia Digital Brasileira”, que 

engloba também um cronograma dedicado ao fomento local da Internet das Coisas 
(IoT). A Rota 2030, política industrial que dará continuidade ao Inovar-Auto a partir 

de 2018, terá sinergias com a iniciativa focada em manufatura avançada.  
 
“Há grupos de trabalho em comum nos dois programas”, diz. Souza aponta que a 

mudança de governo em 2016 não atrapalhou o desenvolvimento dos projetos, já que 
as equipes técnicas permaneceram as mesmas. 

 
Segundo o secretário, a política deve passar por três aspectos. O primeiro está 
relacionado aos produtos, à entrega de itens manufaturados mais tecnológicos para 

os clientes. O segundo ponto, mais desafiador, é tornar as fábricas inteligentes. “Nesse 
caso não basta incorporar apenas uma tecnologia. É necessário integrar várias 

soluções para ter um sistema de produção eficiente.”  
 

O terceiro apoio deste tripé está no conceito de empresa inteligente, em que tanto a 
fábrica como a gestão e a operação usam recursos digitais para ganhar eficiência. 
“Este certamente é o maior desafio porque tem alta complexidade”, avalia.  

 
O trabalho exige empenho. Souza cita pesquisa feita pela Confederação Nacional da 

Indústria com 2,3 mil empresas de diversos setores no Brasil. No levantamento a 
entidade enumerada as 10 tecnologias mais básicas usadas pela indústria e 
questionava estas companhias sobre a aplicação destes recursos em suas operações, 

nem mesmo um programa de desenho industrial CAD/CAM.  
 

O dado impressionante é que 52% das empresas declararam não usar nenhuma das 
soluções mencionadas. “O setor automotivo isolado tem resultados melhores, mas isso 
quando falamos de empresas próximas das montadoras. Os elos mais distantes da 

cadeia de fornecimento nem sempre são assim.”  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25760/governo-prepara-programa-de-manufatura-avancada-para-o-2o-semestre


PLANO DE AÇÃO  
 
Para desenvolver a estratégia de fomento à manufatura avançada o MDIC consultou 

300 especialistas e pesquisou as necessidades da indústria. Surgiram conclusões 
importantes. “Percebemos que acesso à informação e à tecnologia são os maiores 

gargalos”, conta. Souza diz que a solução para isso está em desenvolver inteligência 
estratégica acessível e em rede, criando laboratórios multiusuários que as empresas 

possam acessar.  
 
Outra conclusão do levantamento é que o governo precisa definir setores prioritários 

para trabalhar. “Temos que achar as indústrias de maior impacto e concentrar esforços 
porque não conseguiremos fomentar todas ao mesmo tempo”, observa.  

 
A área de recursos humanos também têm necessidades importantes, diz. “Há 
conhecimento técnico e sistêmico, mas as empresas apontam dificuldade para 

encontrar profissionais com habilidades comportamentais adequadas. Isso é algo que 
tem de ser trabalhado na educação. Não basta formar bons técnicos”, conclui.  

 
Souza cita ainda a necessidade de atualizar a legislação trabalhista, que precisa ser 
menos onerosa e burocrática. “No conceito de manufatura avançada as pessoas vão 

poder trabalhar à distância, uma flexibilidade que não temos agora. Também há 
questões de segurança e de carga tributária em tecnologia”, resume. 

 

Cármen Lúcia recebe empresários para tratar de conjuntura econômica 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, recebeu nesta 

segunda-feira, 8, donos e presidentes de empresas de diversos setores para tratar da 
conjuntura econômica nacional.  
 

Os executivos fizeram um panorama setorial e apresentaram à presidente do Supremo 
os temas que impactam as empresas e que estão em tramitação no Supremo, 

destacando o que é prioridade para os setores específicos.  
 
Foi o segundo encontro da ministra com este propósito; o primeiro foi realizado em 

janeiro.  
 

As informações trazidas pelos empresários à ministra poderão ser consideradas por 
ela, como sugestão, na hora de montar a pauta de julgamentos – atribuição da 
Presidência do STF.  

 
Entre os executivos, compareceram Candido Bracher, novo presidente do Itaú 

Unibanco, Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels, Paulo 
Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, Luiza Helena Trajano Rodrigues, dona da 

rede Magazine Luiza, e Rubens Menin, dono da construtora MRV.  
 
No caso da aviação, por exemplo, Cármen Lúcia foi informada que há uma recuperação 

no setor, com números de março apontando aumento de fluxo de passageiros em 
março, depois de 16 meses de queda.  

 
Em relação a pauta de julgamentos, a ministra pretende continuar a priorizar 
processos de repercussão geral, de forma semelhante ao que ocorreu em abril.  

 
Na lista de presença também constavam os nomes de Wilson Ferreira, presidente da 

Eletrobrás, Décio da Silva, controlador da fabricante de motores Weg, Flavio Rocha, 
dono das lojas Riachuelo, Pedro Wongtschowski, empresário do grupo Ultra, dono da 
rede Ipiranga, e Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carmen-lucia-recebe-empresarios-para-tratar-de-conjuntura-economica/


Ministro diz ter confiança em aprovação da reforma trabalhista no Senado 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse 
nesta segunda-feira, 8, estar confiante de que a reforma trabalhista será aprovada no 

Senado. De acordo com ele, a reforma trará previsibilidade ao mercado de trabalho e 
não se propõe a tirar direitos do trabalhador.  

 
“A reforma trabalhista não vai acabar com as férias nem com o 13.º salário do 
trabalhador como alguns querem fazer acreditar”, disse Pereira.  

 
A avaliação do ministro é a de que a reforma trabalhista vai conferir segurança jurídica 

ao mercado de trabalho.  
 
Pereira faz nesta segunda-feira palestra no seminário “O Brasil de hoje e as 

perspectivas para o futuro na visão do MDIC”, organizado pelo Sindicato da Habitação 
(Secovi), na sede da entidade, na zona sul da capital paulista. 

 

Reforma trabalhista já recebeu dez emendas na CAE 

09/05/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 

 
 
Com apenas quatro dias de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
a reforma trabalhista já recebeu dez emendas. O PLC 38/2017 foi recebido na última 

quinta-feira (4) pela CAE e, se aprovado, ainda passará pela análise da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 

 
Autora de nove das dez emendas apresentadas na CAE, a senadora Vanessa Grazziotin 

(PCdoB-AM) destacou como a emenda mais importante a que suprime a prevalência 
dos acordos coletivos sobre o que está na legislação, a chamada prevalência do 
negociado sobre o legislado.  

 
Pelo projeto, o acordo coletivo vai prevalecer para 13 pontos específicos, entre eles, 

plano de cargos e salários, participação nos lucros e resultados e o parcelamento de 
férias anuais em até três vezes. 
 

Vanessa Grazziotin explicou que, no Brasil, a Justiça do Trabalho já prevê a prevalência 
do negociado sobre o legislado, desde que o acordo coletivo traga condições mais 

benéficas aos trabalhadores do que o disposto na legislação.  
 
Segundo ela, o PLC 38, ao permitir que o negociado prevaleça sobre o legislado em 

13 pontos específicos, independente do seu conteúdo, pretende excluir direitos 
trabalhistas pela via negocial. 

 
- É temerária qualquer proposta de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado, 
para permitir a fixação de condições de trabalho e remuneração inferiores às 

asseguradas por lei, sem realizar previamente uma ampla reforma sindical. Isso 
significaria enorme incentivo ao avanço da corrupção nas relações coletivas de 

trabalho – afirmou a senadora. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ministro-diz-ter-confianca-em-aprovacao-da-reforma-trabalhista-no-senado/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/08/reforma-trabalhista-ja-recebeu-dez-emendas-na-cae
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129049


As outras emendas tratam, entre outros temas, de suprimir a possibilidade de 
flexibilização do pagamento das horas in itinere, da terceirização em atividade-fim da 
empresa, do trabalho intermitente de forma descontínua e da instituição da prescrição 

intercorrente no Direito do Trabalho. 
 

Mudanças 
Vanessa Grazziotin acredita que é possível realizar mudanças no projeto vindo da 

Câmara dos Deputados. Segundo ela, o governo terá muita dificuldade para aprovar 
a reforma trabalhista no Senado, já que o projeto, na forma como está, é muito ruim. 
- Se a reforma é para melhorar a situação do Brasil, se é para ampliar a produtividade, 

nada disso ela fará.  Ela vai precarizar ainda mais as relações de trabalho, retirando 
direitos conquistados pelos trabalhadores há décadas – disse. 

 
Na mesma linha, o senador Humberto Costa (PT-PE) disse acreditar que os 
parlamentares contrários à proposta terão força suficiente para rejeitá-la. Ele 

considera que as mudanças são danosas aos trabalhadores e que a mobilização social 
poderá frear o projeto. O senador afirmou que, se aprovada, a proposta causará uma 

precarização do emprego e uma desproteção social para os trabalhadores, 
especialmente os mais pobres. 
 

- A rejeição da população a essa reforma só tem aumentado. Os senadores irão refletir 
sobre qual a melhor maneira de se posicionar nesse processo e a melhor maneira é 

não votar. Agora, se o governo tiver força suficiente para aprovar, vamos tentar fazer 
mudanças no texto que veio, seja para minimizar os prejuízos para os trabalhadores, 
seja para que essa matéria tenha que voltar para Câmara – disse. 

 
O senador Romero Jucá (PMDB-RR) disse que os debates devem ser feitos com 

responsabilidade e que o texto aprovado pela Câmara pode passar por mudanças, 
desde que sejam para melhorar o projeto. 
 

- É muito importante que a gente possa modernizar uma legislação que vai ajudar a 
criar empregos. As pessoas devem discutir a proposta com racionalidade e 

responsabilidade. Não adianta fazer um discurso fácil, populista, irresponsável – 
ponderou. 
 

Audiência pública 
As Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e Assuntos Econômicos (CAE) vão se reunir 

a partir das 9h desta quarta-feira (10) para tratar da reforma trabalhista. 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 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 
José Pastores e o vice-presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, José 

Reginaldo Inácio. 
 

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). Já na CCJ, 
o relator será Romero Jucá (PMDB-RR). 

 
 
 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128415
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/05/reforma-trabalhista-ja-tem-relatores-em-duas-comissoes


Reforma trabalhista deve ser alterada no Senado, acredita Paim 

09/05/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 
A reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados deverá ser modificada no 

Senado, segundo o senador Paulo Paim (PT-RS). Ao criticar a proposta, Paim disse 
que o texto foi elaborado por instituições como a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), e que os deputados votaram 
sem total conhecimento do conteúdo da reforma. 
 

Para Paim, é inaceitável, por exemplo, que o trabalhador de uma fábrica disponha de 
apenas trinta minutos para sair da linha de produção, entrar na fila do refeitório, 

almoçar, devolver a bandeja e voltar ao ponto de trabalho. Ele classificou a medida 
como uma “maldade nunca vista contra o povo brasileiro”. 
 

— Isso é uma questão animalesca. Perderam a visão humanitária do trabalho, só 
pensando no lucro, no lucro e no lucro, uma certa avareza irracional, irracional, 

reduzindo qualquer espaço de descanso, e a própria jornada de trabalho pode ser até 
de doze horas. 
 

Paulo Paim defendeu que o texto seja discutido em quatro comissões: de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa; Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos 

Econômicos; e de Assuntos Sociais, antes de ir ao Plenário do Senado. 
 

Regina Sousa critica proposta de reforma trabalhista no campo 

09/05/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 

A senadora Regina Sousa (PT-PI) criticou nesta segunda-feira (8), em Plenário, projeto 
de lei do deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT), que propõe uma reforma 
trabalhista no campo. Para a senadora, o texto induz ao “trabalho escravo permitido”, 

trazendo ainda mais retrocessos do que a reforma trabalhista proposta pelo governo, 
e que está em análise no Congresso Nacional. 

 
— Só faltou dizer que as moradias pode ser o ‘modelo senzala’, um casarão que abriga, 
que fica todo mundo junto. Só falta isso. 

 
Regina Sousa declarou, ainda, que o governo do presidente Michel Temer é 

contraditório. Isto porque, segundo ela, ao mesmo tempo em que ignora a greve geral 
convocada pelas centrais sindicais e pedidos de debates sobre as reformas trabalhista 
e da Previdência, Temer investe em publicidade para defender as propostas. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/08/reforma-trabalhista-deve-ser-alterada-no-senado-acredita-paim
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/08/regina-sousa-critica-proposta-de-reforma-trabalhista-no-campo


— Fala-se muito na questão de volta ao passado. Acontece que o Brasil quer voltar é 
ao pior do passado. Não quer voltar às coisas boas do passado, quer voltar ao pior do 
passado. 

 

Comissão Especial vota hoje destaques à reforma da Previdência 

09/05/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

 
 
Comissão Especial da Reforma da Previdência vota destaques -Marcelo 

Camargo/Arquivo Agência Brasil 
 

A Comissão Especial da Reforma da Previdência vota hoje (9) os destaques 
apresentados ao texto elaborado pelo deputado Arthur Maia (PPS-BA). Estão 
pendentes de análise dez destaques ou sugestões de mudanças no texto que altera a 

proposta de emenda à Constituição (PEC 287/16), encaminhada pelo governo. 
 

O presidente da comissão, Carlos Marun (PMDB-MS), disse ontem (8) que a intenção 
é terminar a votação ainda nesta terça-feira. "Começamos às 9h30, temos dez 
destaques e vamos reiniciar os trabalhos exatamente de onde paramos. Minha 

expectativa é de que por volta das 16h consigamos concluir o trabalho”, disse. 
 

A votação dos destaques começou na quarta-feira da semana passada (3), quando foi 
aprovado o texto-base do relator. A sessão, no entanto, foi adiada depois que um 
grupo de agentes penitenciários invadiu o plenário da comissão. Os agentes pleiteiam 

a inclusão da categoria nas mesmas regras adotadas para os policiais civis, federais e 
do Legislativo, que poderão ter acesso ao benefício da aposentadoria a partir dos 55 

anos de idade e 30 de contribuição. 
 

A invasão ocorreu depois que foi retirado da pauta o destaque que tratava da inclusão 
da categoria na aposentadoria especial para policiais. Durante o protesto, que durou 
cerca de 30 minutos, houve tumulto e a Polícia Legislativa chegou a usar gás 

lacrimogêneo para tentar dispersar o grupo. Assim, a sessão que votava os destaques 
da reforma foi encerrada sem concluir os trabalhos. 

 
A invasão levou a um reforço da segurança na Câmara. Ontem (8) de manhã, foi 
refeita a solda do portão de entrada do Anexo 2 da Câmara, por onde os agentes 

passaram no dia da invasão. A diretoria-geral recomendou às lideranças que 
transferissem reuniões para outra data. 

 
O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara aumentou o efetivo de agentes. 
Durante a semana, o acesso às dependências do Congresso ficará restrito a servidores, 

parlamentares e colaboradores credenciados. Foram colocadas grades ao longo das 
vias que dão acesso ao Congresso, alguns estacionamentos foram interditados e a 

visitação institucional, inclusive a agendada, ficará suspensa até amanhã (10). 
 
Destaques 

Entre os destaques que devem ser analisados hoje pela comissão especial está 
sugestão do PSB, para que seja retirado o artigo que estabelece que o trabalhador 

rural deve contribuir de forma individual para a seguridade social, com alíquota 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-05/comissao-especial-vota-hoje-destaques-reforma-da-previdencia


favorecida sobre o salário mínimo. O partido também quer a retirada da exigência de 
cumprimento da nova idade mínima para que os servidores públicos que ingressaram 
no cargo antes de dezembro de 2003 tenham acesso à remuneração integral. 

 
Há um destaque apresentado pelo PSOL para que se coloque a PEC 287/16 sob 

apreciação de um referendo popular. Entre os destaques pendentes de análise, três 
são do PT, que pretende retirar o parágrafo que define a forma de cálculo do valor da 

aposentadoria e suprimir o artigo que restringe a concessão da pensão por morte a 
partir de cotas familiares. 
 

O partido quer retirar também o artigo que condiciona a transferência de renda ao 
deficiente e ao idoso para casos em que a renda mensal familiar for inferior ao limite 

estabelecido por lei. Hoje, a Constituição garante o benefício mensal de um salário 
mínimo às pessoas com deficiência e aos idosos que “comprovem não ter meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”. 

 
Segundo o presidente da Comissão Especial, Carlos Marun (PMDB-MS), há um acordo 

entre os líderes para que os membros do colegiado rejeitem todos os destaques e 
aprovem somente o que pretende relacionar as causas ligadas a acidentes de trabalho 
e aposentadoria por invalidez à competência da Justiça Federal. 

 
Depois da votação dos destaques, se houver alterações, os membros do colegiado 

finalizarão o texto que seguirá para o plenário, onde o projeto pode voltar a ser 
alterado por meio da apresentação de emendas e novos destaques. 
 

O texto aprovado pela comissão deve ser publicado no Diário Oficial da Câmara logo 
após o encerramento dos trabalhos desta terça. A partir daí, é contado o prazo de pelo 

menos duas sessões para que o projeto seja encaminhado ao plenário, o que deve 
ocorrer a partir do dia 15. 
 

Texto substitutivo 
O parecer do relator Arthur Maia, aprovado pela comissão especial na semana 

passada, é favorável à reforma da Previdência proposta pelo governo, mas apresenta 
algumas mudanças em relação à proposta original encaminhada pelo Executivo. 
Depois de intensa negociação com parlamentares e integrantes do governo, Maia 

flexibilizou alguns pontos considerados polêmicos. 
 

Entre as principais alterações feitas pelo relator, está a redução da idade mínima de 
aposentadoria para mulheres, de 65 para 62 anos. O tempo de contribuição, no 
entanto, continua igual para homens e mulheres - pelo menos 25 anos para ter acesso 

ao benefício. 
 

No caso dos trabalhadores rurais (produtores, parceiros, meeiros, arrendatários, 
rurais, extrativistas, pescador artesanal e seus respectivos cônjuges ou companheiros 

e filhos que exerçam atividade em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes), o acesso à aposentadoria poderá ocorrer a partir dos 60 anos de idade 
para os homens e 57 anos para as mulheres. 

 
O tempo de contribuição para ambos é de 15 anos, no mínimo. Na proposta original 

do governo, o trabalhador rural, homem ou mulher, deveria atingir 65 anos de idade 
e ter pelo menos 25 de contribuição para se aposentar. Para comprovar o tempo de 
atividade rural, o projeto substitui a atual exigência de declaração sindical pela 

declaração do próprio segurado, acompanhada de "razoável início de prova  material, 
garantindo acesso a benefício de valor igual a um salário mínimo". 

 
Pelo projeto de Arthur Maia, os professores também estão com a idade mínima de 
aposentadoria reduzida. O professor do ensino fundamental e médio de ambos os 

sexos poderá se aposentar aos 60 anos de idade e 25 de contribuição. 



Os policiais federais, rodoviários federais, ferroviários, civis e legislativos poderão se 
aposentar a partir dos 55 anos, de acordo com o projeto substitutivo. Os profissionais 
devem ainda comprovar 30 anos de contribuição, no caso do homem, e 25, no das 

mulheres, sendo que desse tempo pelo menos 20 anos devem ser de efetivo exercício 
na atividade policial, para os homens, e 15, para as mulheres. Os guardas municipais 

e os agentes penitenciários não foram incluídos nos critérios diferenciados. 
 

Para as pessoas com deficiência não foi estabelecida uma idade mínima para acesso 
ao benefício, que só será garantido mediante "avaliação biopsicossocial feita por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar". Profissionais que comprovem o exercício 

de atividades que prejudiquem a saúde também poderão ter redução na idade mínima 
para se aposentar, desde que não seja menor que 55 anos. 

 
O texto aprovado na comissão prevê ainda que a idade mínima de aposentadoria 
poderá ser aumentada em um ano, quando ocorrer aumento de um número inteiro na 

expectativa de vida da população brasileira. E o tempo de contribuição de algumas 
categorias subirá gradativamente até atingir o limite estabelecido para cada grupo 

especial. 
 
O relator aumentou o percentual para o cálculo-base do valor da aposentadoria, de 

50%, como proposto originalmente, para 70% da média das remunerações do 
trabalhador. Para ter acesso ao benefício integral, o projeto de Maia propõe a redução 

do tempo máximo de contribuição de 49 para 40 anos. 
 
Também manteve o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a pensão vinculados 

ao salário mínimo. A proposta do governo desvinculava o pagamento desses benefícios 
do salário mínimo. No caso das pensões, o projeto prevê o acúmulo de aposentadoria 

e pensão de até dois salários mínimos. Segundo o substitutivo, “o benefício de pensão 
por morte será equivalente a uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 
pontos percentuais por dependente, até o limite de 100%”. 

 
A aposentadoria será compulsória para os empregados das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista que atingirem 75 anos de idade, independentemente 
do cumprimento do mínimo de 25 anos de contribuição. 
 

Para os servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que não 
se enquadram nas opções estabelecidas no Artigo 40 da Constituição, a aposentadoria 

pode ser acessada a partir dos 55 anos de idade para as mulheres e 60 anos para os 
homens.  
 

O tempo de contribuição nesses casos é de 30 anos para a mulher e de 35 para o 
homem, sendo que ambos devem ter pelo menos 25 anos no serviço público e cinco 

no cargo efetivo no ato da aposentadoria. 
 

Para os servidores públicos que ingressaram no cargo antes de dezembro de 2003, o 
projeto estabelece que eles poderão ter acesso à remuneração integral, desde que 
atinjam o limite da idade mínima dos beneficiados do regime geral (65 anos para 

homens e 62 para mulheres). 
 

Temer libera verbas para garantir apoio à reforma da Previdência 

09/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente Michel Temer planeja acelerar a liberação de verbas para pagar emendas 
de deputados que se comprometerem a votar a favor da reforma da Previdência.  

 
Em reunião nesta segunda-feira (8), o presidente determinou que seus ministros 
privilegiem cerca de 330 parlamentares na distribuição dos recursos, usados para 

bancar obras e projetos nas bases eleitorais dos congressistas.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1882300-temer-libera-verbas-para-garantir-apoio-a-reforma-da-previdencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1882240-governo-fara-propaganda-ate-para-deputados-da-nova-previdencia.shtml


O governo estima que os projetos indicados por esses parlamentares ainda têm R$ 
1,9 bilhão a receber até o fim do ano —média de quase R$ 6 milhões para cada um.  
A ideia é pagar parte agora para reduzir a resistência dos deputados na votação. As 

liberações devem ser feitas nas próximas três semanas.  
 

Parlamentares de oposição e aqueles que traíram o governo em votações recentes 
ficarão fora da distribuição, e suas emendas devem ficar represadas até o fim do ano.  

A estratégia do Palácio do Planalto é dar conforto aos integrantes mais fiéis da base 
aliada, que poderão levar o dinheiro para os projetos em seus municípios e, assim, 
compensar a carga negativa que terão em suas bases eleitorais ao votar pela reforma.  

 

 

 

Temer tem enfrentado dificuldades para conquistar os 308 votos necessários para 
aprovar a proposta, que modifica vários artigos da Constituição e por isso precisa de 

60% dos votos para ser aprovada. Temer distribuiu cargos e demitiu funcionários 
indicados por integrantes da base que votaram contra propostas de interesse do 

governo.  
 



Ao acelerar nomeações atrasadas e a liberação de verbas represadas, o governo quer 
limpar as gavetas e se vacinar contra possíveis reclamações de parlamentares.  
 

Temer pediu que os ministros Ricardo Barros (Saúde), Helder Barbalho (Integração) e 
Bruno Araújo (Cidades) façam um levantamento das emendas a serem pagas. Os três 

ministérios estão entre as pastas que mais recebem demandas de parlamentares.  
 

Desde 2015, o governo é obrigado a pagar emendas apresentadas por parlamentares 
até o fim de cada ano. Mas o ritmo de liberação varia, e há casos em que a verba fica 
retida até a última hora.  

Para este ano, cada deputado teve a possibilidade de apresentar cerca de R$ 15 
milhões em emendas. O valor total com pagamento obrigatório é de R$ 8,7 bilhões. 

Um quarto desse dinheiro foi bloqueado quando o governo congelou parte dos 
recursos.  
 

Nesta terça (9), a comissão que discute a reforma deve concluir a votação do texto, 
que deve ir ao plenário no final de maio ou em junho.  

 
A partir de quinta (11), o governo divulgará novas peças publicitárias em rádios de 
todo o país, como parte de uma ofensiva para tentar reduzir a rejeição às mudanças.  

O presidente também vai intensificar a agenda de entrevistas a programas de televisão 
e rádios regionais.  

 
Serão distribuídos ainda por celular vídeos voltados para os deputados.  
 

Reforma da Previdência ajudará governo a cumprir teto dos gastos por até 8 

anos, calcula IFI 

09/05/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 
A Instituição Fiscal Independente (IFI) divulga nesta terça-feira (9) o Relatório de 

Acompanhamento Fiscal (RAF) de maio. Uma das conclusões é que o governo precisa 
da reforma da Previdência para cumprir o teto de gastos públicos determinado pela 

Emenda Constitucional 95.  
 
Em entrevista à Rádio Senado, o diretor-executivo da IFI, Felipe Salto, afirma que a 

reforma da Previdência, em discussão na Câmara dos Deputados, poderia dar ao 
governo condições de atingir as metas por até 8 anos no primeiro período de vigência 

do teto dos gastos, que é de 10 anos.  
 
O cálculo já leva em conta as alterações no texto original da reforma, como mudanças 

nas regras de transição, redução na idade mínima para aposentadoria de mulheres 
(62 anos) e aposentadoria especial de 55 anos para professores e policiais.  

 
A IFI foi criada em 2016 pelo Senado para dar transparência aos custos e resultados 

da política econômica e das políticas públicas em geral. Ouça a entrevista ao jornalista 
Adriano Faria, acessando o link. 
 

Opções: Download 
 

Meirelles: governo trabalha para assegurar que não haja ‘surpresas’ na 
reforma 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo tem base no Congresso para a aprovação da reforma da Previdência, mas 

trabalha para assegurar uma margem que não dê espaço a “surpresas”, afirmou o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.  
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“A discussão agora é assegurar uma margem, para não haver dúvidas ou surpresas. 
Vamos deixar isso para a avaliação da área política”, disse Meirelles. “Estamos seguros 
de que haverá a aprovação, de que há margem para isso, mas essa medida da sintonia 

fina está ainda sendo realizada”, completou o ministro.  
 

Segundo ele, mesmo após as mudanças feitas na comissão especial da Câmara, o 
texto da reforma ainda assegura o ajuste fiscal.  

 
“É importante dizer que a reforma como está hoje está dentro daqueles parâmetros 
que esperávamos e que garantem o ajuste fiscal. Mudanças excessivas podem 

prejudicar a reforma, mas esperamos que não aconteçam”, avaliou Meirelles, após 
solenidade de entrega da Medalha da Vitória, no Monumento Nacional aos Mortos da 

Segunda Guerra Mundial, no Rio.  
 
O ministro defendeu que a questão da Previdência não gira em torno da idade para 

acessar a aposentadoria, mas sim se haverá condições de garantir que todos recebam 
os benefícios a que têm direito.  

 
“O que está em jogo não é se alguém vai se aposentar dois ou três anos depois ou 
antes. Está se discutindo na verdade até que ponto todos os brasileiros terão a garantia 

de que receberão a sua aposentadoria. Porque a Previdência pode quebrar, pode ficar 
insolvente”, afirmou Meirelles.  

 
Ele lembrou que alguns estados já enfrentam dificuldades no pagamento de inativos, 
e que alguns países que passaram pelo mesmo problema tiveram que reduzir o valor 

da pensão de aposentados.  
 

“O Brasil está longe disso, porque está na hora de fazer a reforma. Acreditamos que 
haverá sim a aprovação de algo que garanta a todos que a Previdência Social do Brasil 
continuará solvente”, concluiu. 

 

Câmara restringe acesso em dia de votação da reforma da Previdência em 
comissão 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Diretoria Geral da Câmara dos Deputados montou um esquema especial de 
segurança nesta semana em virtude da conclusão da votação da Reforma da 

Previdência na comissão especial. Nos próximos dias, o acesso a Casa será restrito e 
as visitações institucionais estão suspensas até quarta-feira, 10.  
 

A restrição de acesso se deve à invasão de agentes penitenciários na noite da última 
quarta-feira, 3. Os manifestantes arrebentaram a fechadura de um portão e 

interromperam a sessão de votação na comissão especial. A votação dos destaques 
da reforma previdenciária foi suspensa e será retomada nesta terça, 9.  

 
Em comunicado, a Diretoria Geral informa que o acesso será autorizado apenas a 
parlamentares, servidores e colaboradores credenciados. A chapelaria, principal 

acesso à Câmara, será de uso exclusivo de parlamentares e pode ser fechada 
completamente a qualquer momento, caso haja protesto. Há poucas semanas, 

manifestantes destruíram alguns vidros da porta da chapelaria.  
 
Além da limitação de acesso às instalações da Câmara, a segurança restringiu o acesso 

a estacionamentos ao redor dos prédios do Congresso. A orientação é para que os 
motoristas evitem deixar seus veículos em áreas onde há risco de tumulto. 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/camara-restringe-acesso-em-dia-de-votacao-da-reforma-da-previdencia-em-comissao/
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Só 21% dos autônomos creem em aposentadoria confortável 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A aposentadoria sempre foi uma preocupação para a terapeuta Cláudia Nejme. Às 
vésperas de completar 60 anos, ela contribuiu para o INSS durante toda a carreira e 

espera dar entrada no ano que vem no processo para receber o benefício. Porém, 
mesmo tendo feito uma reserva financeira, ela afirma que terá de continuar 

trabalhando.  
 
Segundo uma pesquisa do grupo Mongeral Aegon, especializado em seguros e 

previdência privada, apenas 21% dos trabalhadores autônomos brasileiros estão 
confiantes em relação a uma aposentadoria confortável.  

O dado pode ser explicado pela falta de planejamento, uma vez que 34% dos 
entrevistados dizem guardar dinheiro com essa finalidade e só 8% afirmam ter um 
plano formal de aposentadoria.  

 
No caso de Cláudia, um imprevisto acabou consumindo parte da reserva de 

emergência. Assim, o benefício que ela prevê receber pelo INSS mal deve bastar para 
cobrir suas despesas básicas. “O dinheiro da aposentadoria vai ser só um troco. Isso 
é um décimo da minha renda”, diz.  

 
O conceito de aposentadoria confortável é explicado pelo superintendente de Projetos 

Estratégicos da Mongeral Aegon, Leandro Palmeira: “É o momento em que se começa 
a fazer outras atividades e reduzir as horas trabalhadas”. “Boa saúde e recursos 
suficientes para custear as necessidades são fundamentais.”  

 
Responsável pelo estudo, feito com cerca de 5 mil trabalhadores no Brasil, nos Estados 

Unidos e na Holanda, Palmeira afirma que a situação no País não é muito diferente do 
exterior. Lá fora, a falta de planejamento financeiro também é a principal deficiência, 
diz.  

 
“A diferença entre um autônomo e um assalariado é a poupança forçada”, afirma 

Joelson Sampaio, professor de Finanças da Fecap. Ele diz que guardar dinheiro para a 
aposentadoria não significa necessariamente investir em previdência privada, mas 
fazer qualquer aplicação com o objetivo de garantir determinada renda no futuro. 

“Para um empreendedor, vender o negócio no futuro ou ter um imóvel também são 
alternativas. O problema é não ter um plano B.”  

 
Crise  
O aumento do desemprego nos últimos anos dificulta a mudança de comportamento 

dos brasileiros em relação a poupar, uma vez que os gastos essenciais se tornaram 
prioridade.  

 
Um exemplo é a inadimplência dos Microempreendedores Individuais (MEIs) – 

categoria mais básica de trabalhador autônomo – em relação ao recolhimento de 
impostos.  
 

Dados mais recentes da Receita Federal mostram que, em outubro de 2016, mais de 
60% dos 6,5 milhões de cadastrados estavam inadimplentes, um total de 3,9 milhões.  

 
Consultor do Sebrae-SP, Silvio Vucinic diz que o imposto em dia garante a contribuição 
ao INSS, de modo que o trabalhador está segurado não só em relação à aposentadoria, 

mas também quanto a possíveis acidentes de trabalho ou licença-maternidade. 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/so-21-dos-autonomos-creem-em-aposentadoria-confortavel/


Pereira: Confio em aprovação da Previdência no plenário, mas exigirá esforço 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, 
demonstrou nesta segunda-feira, 8, confiança no avanço da reforma da Previdência 

na Câmara. Ele admitiu, porém, que pode haver dificuldade maior no plenário da Casa 
e a aprovação deve exigir “esforço maior”.  

 
A proposta teve o texto principal aprovado pela comissão especial da Câmara na 
semana passada. Os destaques que podem alterar o projeto, contudo, devem ser 

votados amanhã, quando o colegiado retoma os trabalhos.  
 

Pereira disse não ter dúvida de que a proposta com os destaques passará pela 
Comissão. “Agora, o Plenário da Câmara é uma discussão à parte, é um tanto quanto 
mais difícil. Tenho confiança de que nós a aprovaremos, mas isso exigirá um esforço 

maior de todos nós”, afirmou o ministro.  
 

Ele acrescentou que o governo vai atuar para atacar a guerra fiscal entre os Estados. 
“Se queremos falar sobre a reforma tributária é preciso falar também da guerra fiscal”, 
disse Marcos Pereira para uma plateia composta por empresários e executivos da 

construção civil em evento promovido pelo Secovi-SP. Para ele, esse é um tema mais 
difícil, que exige um exercício maior, mas que estará na pauta do governo federal tão 

logo outras medidas de desburocratização sejam implementadas. 
 

Marun: é possível que algum detalhe (Previdência) seja modificado no 
plenário 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS), admitiu na tarde desta segunda-feira, 8, que a proposta 

deverá passar por alterações quando for votada no plenário. Ele disse acreditar que a 
votação no plenário da Casa ocorrerá ainda em maio deste ano.  

 
“É possível que algum detalhe seja modificado no plenário. Se existir modificações são 
detalhes, são vírgulas”, afirmou o peemedebista em entrevista coletiva. Segundo ele, 

o parecer final do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), que será aprovado 
pelo colegiado é “bom” e incorporou “grande maioria” das sugestões dos 

parlamentares.  
 
O peemedebista afirmou, porém, ser contra abrandar as regras de aposentadoria dos 

servidores públicos. Como vem mostrando o Broadcast, serviço de notícias em tempo 
real do Grupo Estado, a categoria pressiona parlamentares a reduzir a idade mínima 

exigida pela reforma para que servidores que entraram antes de 2003 tenham direito 
à integralidade e paridade ao se aposentarem.  

 
Pela proposta do relator, para ter acesso ao benefício integral e à paridade no reajuste 
da aposentadoria em relação ao salário daqueles que estão na ativa, servidores 

públicos deverão ter 65 anos, no caso dos homens, e 62 anos, no caso das mulheres.  
 

Comissão  
Marun previu que a comissão concluirá a votação dos 10 destaques ao parecer do 
relator até 16 horas desta terça-feira, 9. A sessão está marcada para começar 9h30. 

De acordo com o peemedebista, o governo só orientará a base a votar a favor de um 
dos destaques: o que permite a Justiça Estadual julgar processos na área 

previdenciária.  
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O peemedebista disse que pretende entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), já na quarta-feira, 10, o parecer final aprovado pela comissão especial 
amanhã. A partir daí, afirmou, o governo começará o trabalho de convencimento dos 

parlamentares, em busca dos 308 votos mínimos necessários para aprovar a reforma 
no plenário.  

 
Marun previu que a votação no plenário ocorrerá ainda em maio. Na avaliação dele, 

não há “nem motivos, nem vantagens” em votar a reforma da Previdência na Câmara 
após o recesso parlamentar, que começa em 15 de julho e segue até o início de agosto. 
“Aposto que teremos 350 votos”, afirmou. 

 

A busca do crescimento sustentado 

09/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Com o fim do primeiro semestre se aproximando e a previsão de que o Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro de 2017 será em torno de 1% maior que o de 2016, a 

possibilidade de minimizar o baixo crescimento desta segunda década do século 21 
repousa no desempenho econômico dos três anos de 2018 a 2020.  
 

O único caminho para evitar a piora da pobreza começa com o crescimento do PIB em 
taxa suficiente para repor o desgaste do capital físico – que é a soma da infraestrutura 

física, a infraestrutura empresarial e a infraestrutura social – mais a taxa de 
crescimento da população. O progresso material e a redução do baixo padrão médio 
de bem-estar começam quando o PIB cresce a uma taxa superior à necessária para 

repor o capital e atender o aumento do número de habitantes.  
 

A recessão econômica que acometeu o Brasil nos últimos quatro anos jogou o PIB de 
2016 abaixo do PIB de 2013 em 7,4%, enquanto a população seguia crescendo, de 
forma que é necessário acelerar a taxa de crescimento para compensar a queda 

derivada da recessão mais uma taxa capaz de elevar a renda por habitante.  
 

Em resumo, o Brasil precisa ter crescimento expressivo e precisa que esse crescimento 
seja sustentado, no sentido que os economistas dão a essa expressão: crescimento 
do PIB todos os anos, de forma regular, à taxa superior ao crescimento da população.  

 
Essa busca deve ser tarefa do governo, das empresas e das pessoas, e é necessário 

que as medidas requeridas para tanto sejam tomadas com urgência, principalmente 
porque o país tem renda por habitante inferior a US$ 11 mil por ano, contra US$ 55 
mil nos Estados Unidos e US$ 38 mil na Inglaterra.  

 
Várias reformas foram feitas, mas o trem da economia desandou nos últimos anos 
   
Quando o Plano Real foi implantado, em 1994, muito mais como um remédio para 

curar uma doença crônica – a inflação – que para promover o crescimento sustentado, 
já se sabia que o fim da inflação que castigava o Brasil desde 1979 era condição 
necessária, mas não suficiente, para levar ao crescimento do PIB.  

 
Vagarosamente, várias reformas foram feitas desde então, mas o trem da economia 

desandou nos últimos anos e, paralelamente, as contas públicas no âmbito dos 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/a-busca-do-crescimento-sustentado-7sxu5cbn0x9oro5macuf7vify


municípios, estados e União pioraram gravemente; a recessão foi o castigo merecido 
de uma nação que abusou de políticas erradas. 
 

Se a inflação não é um problema que preocupa no momento, a reorganização das 
contas fiscais e o redirecionamento do gasto público são componentes essenciais para 

consertar o sistema estatal brasileiro, agravado pela profunda e ampla crise jurídico-
moral derivada da Operação Lava Jato e outras tantas que colocaram a descoberto a 

engrenagem de corrupção que tomou conta do governo e dos partidos políticos.  
 
Sem isso, não há como recuperar os investimentos governamentais na infraestrutura 

física – que, no Brasil, tem alto grau de estatização –, induzir a retomada da confiança 
na economia e promover os investimentos privados nacionais e estrangeiros.  

 
Em 1994, ano do Plano Real, a meta era chegar a 2020 com renda por habitante em 
US$ 25 mil por ano, valor capaz de permitir a superação da pobreza e a entrada no 

grupo dos países desenvolvidos.  
 

A oportunidade nascida em 1994 foi parcialmente desperdiçada e não será possível 
atingir essa meta antes de 2040. Uma das condições é o crescimento sustentado a 
partir do ano que vem. O problema, entretanto, é que o país está se tornando 

contumaz em um grave erro: a demora em enfrentar suas distorções e fazer as 
reformas estruturais necessárias. Sem isso, o crescimento sustentado pode não vir. 

 

O que é uma Eireli? 

09/05/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Umas das formas empresariais vigentes no Brasil é a empresa constituída com apenas 

um sócio, o próprio empresário, e que tem o nome de Eireli - Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada. Até a sua constituição em 2011, apenas era permitida 
responsabilidade limitada para as empresas que possuíam dois ou mais sócios. 

 
Essa modalidade empresarial veio para retirar a figura do sócio fictício, ou seja, o sócio 

que é colocado, muitas vezes, com um percentual muito pequeno, apenas para 
atender a legislação societária. 
 

Na constituição da Eireli é obrigatório que o Capital Social seja de cem salários 
mínimos, ou seja, em 2017 o valor é de R$ 93.700,00, capital este que será da 

responsabilidade que o sócio terá frente as dívidas impostas à empresa. O sócio deverá 
ter a certeza que, em caso de fraudes, a garantia não será aplicada e ele responderá 
com o seu patrimônio pessoal. 

 
Essa modalidade permite que a empresa seja enquadrada respeitando o limite anual 

de três milhões e seiscentos mil, no regime tributário do Simples Nacional, usufruindo 
normalmente dos seus benefícios. 

 
A modificação mais recente nas normas de constituição de uma Eireli é a possibilidade 
de, além das pessoas naturais poderem fazer a sua constituição, agora também é 

permitido a Pessoas Jurídicas constituírem uma Eireli, segundo os estudiosos, 
corrigindo uma inconstitucionalidade da versão anterior da lei. 

 

Sistema para abrir empresas em uma semana em SP entra no ar 

09/05/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Começou a funcionar nesta segunda-feira (8) o novo sistema para abertura de 

empresas em até sete dias na cidade de São Paulo, prometido pela prefeitura durante 
o mês de março com o lançamento do programa Empreenda Fácil. A abertura rápida 
está disponível para novos negócios que são classificados pela legislação de baixo risco 

http://www.bemparana.com.br/noticia/501917/o-que-e-uma-eireli
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-segundo a prefeitura, entre 70% e 80% das empresas- e que precisam de menos 
licenças para começar a operar.  
 

O novo sistema foi possível a partir de parcerias entre o município, o governo do 
Estado e a União para a simplificação de processos e diminuição da necessidade de 

envio da mesma informação para diferentes órgãos.  
 

A maior parte do processo pode ser feito on-line, em portais da Receita Federal e da 
Junta Comercial do Estado. O novo modelo de abertura de negócios foi apresentado a 
empresários em evento na Associação Comercial de São Paulo por Daniel Annenberg, 

secretário municipal de Inovação e Tecnologia. A promessa do prefeito de São Paulo, 
João Dória (PSDB), promete seguir reduzindo o prazo de abertura para cinco dias, em 

um primeiro momento, e chegar a dois dias.  
 
O relatório Doing Business, do Banco Mundial, aponta que o prazo de abertura de 

empresas na cidade é atualmente de 101 dias. Caso se confirme, a redução no tempo 
de abertura de empresas em São Paulo pode melhorar a média nacional, atualmente 

em 79 dias, o que coloca o país na 175ª posição no ranking do Banco -a instituição 
leva em conta o desempenho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em suas 
estatísticas. Uma das mudanças que viabilizam o novo sistema é o aumento de 

credibilidade concedida às informações fornecidas pelos empresários.  
 

A partir do novo processo, as informações dadas por eles serão entendidas como 
verdadeiras e a fiscalização será feita a posteriori -com punições caso seja identificada 
inconsistências.  

 
Annenberg afirma que, após consolidação do processo rápido de abertura de empresas 

de baixo risco, a prefeitura deve buscar simplificar processo de abertura de negócios 
considerados de alto risco e o fechamento de empresas. Sistemas como o de São Paulo 
para a abertura e o fechamento de empresas com menos burocracia vêm sendo 

implantados nacionalmente desde 2015, quando a RedeSim começou a funcionar em 
Brasília.  

 
ETAPAS O processo para abertura de empresas depende que o empresário envie 
documentos para diferentes órgãos em uma série de etapas. A primeira delas é a 

avaliação de viabilidade da instalação do negócio no local pretendido, feita no site 
Registro e Licenciamento de Empresas (www.Rle.empresasimples.gov.br), do governo 

federal. Nele, o empresário informa o endereço pretendido para a futura empresa e a 
atividade que irá exercer (a partir de seu CNAE, Código Nacional de Atividades 
Econômicas).  

 
A partir dali, ele fica sabendo se a empresa pode ser aberta no local pretendido. Isso 

impede que ele passe por todo o processo de abrir a empresa e reforma do imóvel 
para, só depois, saber que ela não pode ser instalada onde ele pretendia. A seguir, o 

empresário deve informar um protocolo com a autorização para abertura da empresa 
no endereço permitido no portal Coleta Nacional   
https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim) da Receita Federal.  

 
Também serão pedidas informações sobre sócios da empresa. Com a aprovação da 

Receita, deve-se pedir a emissão do CNPJ no site da Junta Comercial do Estado, o que 
também pode ser feito on-line a partir do sistema via Rápida Empreendedor. Para 
fazer a etapa remotamente é preciso ter certificado digital.  

 
A única etapa que precisa ser feita presencialmente é a Inscrição Municipal, para a 

emissão do Cadastro de Contribuinte Municipal da empresa, em posto de atendimento 
da prefeitura. Com ela em mãos, o empresário deve voltar ao site em que iniciou o 
processo e emitir seu alvará de funcionamento.  

 



Nessa etapa, o empresário responde a perguntas sobre adicionais sobre o imóvel, 
especialmente levando em conta questões ambientais e de patrimônio histórico. Mais 
informações sobre o processo podem ser encontradas no Portal Empreenda Fácil 

(http://empreendafacil.prefeitura.sp.gov.br)  
 

Serão necessários alguns anos para ajuste das contas públicas, diz Temer 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente Michel Temer destacou nesta segunda-feira, durante evento promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a economia já dá sinais 

de melhora, com a redução da inflação, mas ponderou que serão necessários alguns 
anos para ajustar as contas públicas.  

 
“Nós conseguimos, nesse breve período, como todos acompanharam, reduzir o 
fenômeno inflacionário de 10,70% para hoje 4,55%, a indicar que logo ao final do ano 

estaremos em torno de 4%, portanto abaixo da meta de 4,5%”, afirmou.  
 

Segundo o presidente, que destacou a importância da aprovação da PEC do teto dos 
gastos, os brasileiros acostumaram-se a ouvir “bilhões e bilhões” ao se falar do déficit 
nas contas, mas que é preciso salientar que “não se combate o déficit em um ou dois 

exercícios financeiros”.  
 

“A nossa procura é que quem sabe daqui a dez anos em que só se gasta aquilo que se 
arrecada”, afirmou. “Se olharmos hoje a situação fiscal de muitos Estados, vemos 
como déficit atrapalha a vida dos trabalhadores. Estamos superando isso com apoio 

do congresso nacional, sempre com muito diálogo”, completou.  
 

Pesquisa  
Temer destacou a importância do IBGE e disse que é por meio de pesquisas “que 
podemos formular políticas eficientes e eficazes”. Temer disse ainda que “traçar 

diagnóstico preciso de nossa economia há de ser a primeira tarefa que se dedica o 
nosso governo” e que logo no início da sua gestão deu transparência às contas 

públicas, “sem malabarismos tributáveis”.  
 
O presidente destacou a importância dos dados para corroborar as reformas e disse 

que “é fundamental que o diálogo esteja lastreado em informações verdadeiras”. Ele 
disse ainda que “ninguém esconde ou ignora dados” e que “ninguém vai falsear dados” 

e aproveitou para fazer a defesa da reforma da previdência.  
 
“A população está vivendo mais por isso a reforma da previdência é inadiável”, disse. 

“Nosso propositivo maior é o desenvolvimento com igualdade de oportunidades.”  
 

O presidente agradeceu ainda o fato de receber a Medalha do Mérito Político Getulio 
Vargas e disse que “quem quer governar atenta e cuidadosamente há de ter pesquisas, 

há de ter dados”. “Sou daqueles advogados das verbas para o IBGE afim de que possa 
fazer um bom trabalho pelo Brasil”, completou.  
 

Em seu discurso, o presidente do IBGE, Paulo Rabello de Castro, agradeceu ao 
presidente e também ao ministério do Planejamento e disse que a pasta já garantiu a 

possibilidade de contratação de 26 novos recenseadores para trabalhar de outubro até 
fevereiro. Ao agradecer Temer, Castro disse ainda que o último presidente da 
República que esteve num evento similar do IBGE foi Getúlio Vargas há 80 anos.  

 
Temer reconheceu a necessidade de sair do seu gabinete e disse que “quando a gente 

fica muito naquela sala da presidência você só recebe problemas”. “Aqui você recebe 
entusiasmo e sai com a alma cheia de esperança”, afirmou.  
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/serao-necessarios-alguns-anos-para-ajuste-das-contas-publicas-diz-temer/


Evento  
O 3º Encontro Nacional de Chefes de Agências do IBGE, que acontece nesta segunda-
feira no Centro de Convenções em Brasília, é uma reunião interna de alinhamento e 

preparação para o Censo Agropecuário 2017, cobrindo temas relativos à operação 
censitária, logística, tecnologia e comunicação. Segundo o órgão, a coleta do Censo 

Agro começa em 1º de outubro. 
 

Comissão especial da Previdência se reúne nesta terça para apreciar 
destaques 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A comissão especial da reforma da Previdência volta a se reunir nesta terça-feira, 9, 

para apreciar 11 destaques, sugestões de mudanças no texto-base que são votadas 
separadamente. A maior parte dos destaques visa a retirar um trecho do texto, caso 
em que o governo precisa ter maioria para manter a versão do relatório se houver 

convocação de votação nominal.  
 

Entre os destaques, há duas propostas para suprimir regras que endurecem a 
concessão de aposentadoria integral a servidores públicos que ingressaram no 
funcionalismo até 2003.  

 
Inicialmente, esses servidores teriam acesso ao benefício equivalente ao maior salário 

da carreira sem nenhum obstáculo a mais, mas o relator decidiu exigir o cumprimento 
desde já das idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Antes 
disso, eles receberiam apenas a média de salários. Os destaques para suprimir a nova 

exigência partiram das bancadas do PSB e do PDT.  
 

Há ainda destaques para retirar as regras que proíbem isenções previdenciárias daqui 
para frente, que criam uma contribuição individual para o trabalhador rural familiar e 
que apontam a Justiça Federal como competência para julgamento de ações que 

envolvem benefícios concedidos por acidente de trabalho.  
 

A oposição também tenta emplacar emendas para retirar trechos que estabelecem a 
nova regra de cálculo do benefício, o tempo mínimo de contribuição de 25 anos, novo 
cálculo do valor das pensões e as mudanças no Benefício de Prestação Continuada 

(BPC).  
 

Após a invasão da Câmara dos Deputados por agentes penitenciários, a segurança 
deve ser reforçada para a retomada da votação amanhã. Hoje na Esplanada dos 
Ministérios, onde fica o prédio do Congresso Nacional, já havia alguns pontos de 

interdição.  
 

A expectativa para amanhã é rejeitar a maioria dos destaques, mas o presidente da 
comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun 

(PMDB-MS), admitiu que a proposta deverá passar por alterações quando for votada 
no plenário. Marun disse acreditar que a votação no plenário da Casa ocorrerá ainda 
em maio deste ano. “É possível que algum detalhe seja modificado no plenário. Se 

existirem modificações são detalhes, são vírgulas”, afirmou o peemedebista.  
 

Eleição de Macron foi importante para negociações Mercosul-UE, diz ministro 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse 
nesta segunda-feira, 8, que a eleição de Emmanuel Macron para presidente da França 

no domingo foi importante para as negociações em curso do Mercosul com países da 
União Europeia e as negociações do próprio Brasil com a Europa.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/comissao-especial-da-previdencia-se-reune-nesta-terca-para-apreciar-destaques/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/comissao-especial-da-previdencia-se-reune-nesta-terca-para-apreciar-destaques/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/eleicao-de-macron-foi-importante-para-negociacoes-mercosul-ue-diz-ministro/


“É importante ressaltar que nós aguardávamos com muita ansiedade as eleições que 
aconteceram ontem na França porque poderia ser um sinal que viria a prejudicar o 
andamento do acordo do Mercosul com a UE. Mas a análise que fazemos, ainda 

preliminar, é de que não haverá maiores dificuldades com o presidente eleito da França 
na data de ontem”, afirmou Pereira.  

 
O ministro disse que ainda há uma eleição sensível na Europa apara ocorrer, ao se 

referir à eleição na Alemanha em setembro. A preocupação existe porque o Brasil 
pediu à Europa que aumente a cota de importação adotada pelo Velho Continente à 
carne bovina, ao etanol e ao açúcar brasileiros.  

 
“Esses temas são sensíveis sobretudo na França e na Irlanda. Por isso, essa eleição 

na França ontem foi muito importante para que essas negociações continuem 
avançando”, comemorou Marcos Pereira.  
 

Ele ressaltou que uma das suas metas é aumentar a participação do Brasil no comércio 
mundial. Segundo ele, o Pais ocupa a posição de 9.ª economia do mundo, mas está 

em 25.º lugar em termos de participação no comércio mundial. “Nós queremos mudar 
este cenário”, disse.  
 

Para ele, das dez maiores economias do mundo só o Brasil não está entre os dez com 
maior participação no comércio global. Isso, de acordo com Marcos Pereira, só será 

mudado com as reformas que darão maior competitividade às empresas brasileiras.  
 
Para o ministro do MDIC, a retomada no curto prazo da produção industrial já é uma 

realidade mostrada pelos dados do primeiro trimestres. “Nós queremos aumentar os 
níveis de emprego e renda.  

 
Queremos inserir o Brasil nas cadeias produtivas globais porque não é admissível que 
seja mais barato para o Chile importar veículos da Europa e dos EUA e para a Colômbia 

importar veículos da Ásia do que do Brasil”, disse, durante evento do Secovi-SP. 
 

Governo realocará R$ 2,54 bi para crédito via FGTS 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Ministério das Cidades informou que realocará R$ 2,54 bilhões na linha Pró-Cotista 
FGTS, uma das mais vantajosas do mercado. Segundo o órgão, o ato será publicado 

nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União (DOU). Com a injeção de recursos, a 
linha terá neste ano um total de R$ 7,54 bilhões para serem emprestados.  
 

A linha Pró-Cotista só pode ser acessada por trabalhadores com pelo menos três anos 
de vínculo com o FGTS. Além disso, eles precisam estar trabalhando ou ter saldo na 

conta do FGTS de pelo menos 10% do valor do imóvel.  
 

A linha financia a compra de imóveis de até R$ 950 mil nos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, e de até R$ 800 mil nos outros Estados. É a linha de 
empréstimo habitacional mais barata depois do Minha Casa, Minha Vida. A taxa de 

juro para não correntistas do banco é de 8,61% ao ano. Já no financiamento com 
recursos da poupança, a taxa é de 10,49% ao ano.  

 
O novo aporte do FGTS foi pedido pelo agente operador do fundo, a Caixa Econômica 
Federal. Dos R$ 5 bilhões que estavam previstos, R$ 4,2 bilhões já tinham sido 

desembolsados. O restante, segundo a Caixa, só era suficiente para atender as 
propostas de financiamento que já tinham sido recebidas pelo banco. Por isso, a Caixa 

tinha suspendido novas contratações.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-realocara-r-254-bi-para-credito-via-fgts/


A proposta da Caixa é que o dinheiro do FGTS seja redistribuído em outras linhas que 
usam recursos do fundo, como a carta de crédito individual, carta de crédito 
associativo e o programa Minha Casa Minha Vida.  

 
Os imóveis novos têm prioridade na utilização dos recursos. Obrigatoriamente, 60% 

devem ser destinados para este fim. O ministério afirma que, de acordo com 
metodologia elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, estima a geração ou 

manutenção de cerca de 165 mil postos de trabalho com a nova injeção de recursos 
na linha. 
 

Empregados dos Correios de São Paulo encerram greve 

09/05/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Os trabalhadores dos Correios na capital paulista decidiram nesta segunda-feira (8), 
em assembleia da categoria, encerrar a greve iniciada no último dia 27. De acordo 

com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e 
Similares de São Paulo, Grande São Paulo e zona postal de Sorocaba (Sintect-SP), 

serão compensadas 48 horas de paralisação, ou 56 para os empregados que trabalham 
aos sábados, durante os próximos 60 dias. As informações são da Agência Brasil.  
 

Segundo os Correios, 89,2% dos empregados de todo o país haviam voltado ao 
trabalho na última sexta-feira. Parte da categoria, no entanto, está realizando 

assembleias nesta segunda.  
 
“Os Correios confiam no bom senso de seus empregados para que retornem ao 

trabalho, de forma a não prejudicar, ainda mais, a sustentabilidade da empresa e a 
qualidade dos serviços prestados à população”.  

 

Greve dos Correios termina na maior parte do país 

09/05/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
Segundo nota dos Correios, assembleias de trabalhadores de 21 sindicatos da 

categoria decidiram encerrar a greve em assembleias realizadas em diversos estados 
ontem (8) e aceitar a proposta da empresa. 
 

A paralisação continua em Santa Catarina e na região de Santa Maria (RS), com os 
sindicatos tendo que manter um mínimo de 80% de funcionários trabalhando. No Acre, 

a assembleia ocorre nesta terça-feira (9). 
 
No total, 33 dos 36 sindicatos da categoria decidiram retornar ao trabalho e 

encerraram a greve iniciada no último dia 27, de acordo com informações do site dos 
Correios. Na sexta-feira (5), assembleias no Distrito Federal, no Espírito Santo, no 

Amapá, em Roraima, no Tocantins, em Sergipe, no Rio Grande do Sul e nas regiões 
de Ribeirão Preto (SP), Uberaba (MG), Bauru (SP), Santos (SP) e Juiz de Fora (MG) 

aceitaram a proposta dos Correios. 
 

Novo estatuto do IBGE fere autonomia técnica do órgão, diz sindicato 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O sindicato nacional dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(ASSIBGE-SN) divulgou nota em que repudia uma alteração no estatuto interno do 
órgão, conduzida pelo presidente Paulo Rabello de Castro. O texto do novo regimento, 

enviado há poucas semanas para funcionários que ocupam cargos de gerência, 
determina a criação de um conselho superior, o que fere a autonomia técnica do órgão, 

argumenta o sindicato.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/501878/empregados-dos-correios-de-sao-paulo-encerram-greve
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-05/greve-dos-correios-termina-na-maior-parte-do-pais
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/novo-estatuto-do-ibge-fere-autonomia-tecnica-do-orgao-diz-sindicato/


A reformulação do estatuto obedece a um decreto do presidente Michel Temer de 
janeiro, que determinava a extinção de cargos e funções comissionadas, além de 
remanejamento de funções. Pelo ato, o IBGE deveria alterar o regimento interno em 

60 dias. No entanto, o sindicato argumenta que a alteração foi além da mera 
adequação dos cargos mencionados no decreto presidencial.  

 
“Hoje o órgão máximo do IBGE é o Conselho Diretor, que embora esteja muitíssimo 

distante de um modelo democrático de gestão, é composto por agentes que no dia a 
dia atuam junto ao corpo técnico e, assim, acabam por ser mais sensíveis às demandas 
institucionais e à defesa da autonomia.  

 
Mas, num grave ataque, o projeto de novo estatuto retira do Conselho Diretor diversas 

atribuições, dentre elas a aprovação dos planos de trabalhos anuais e plurianuais, que 
passarão a ser definidos por um Conselho Superior de Gestão, composto pelo 
presidente e outros 10 membros”, alertou o sindicato, em nota.  

 
Entre os dez conselheiros, quatro serão nomeados por diferentes ministérios e os 

outros seis serão indicados pelo presidente, sendo um ex-presidente do IBGE e outros 
cinco nomeados livremente dentre membros da sociedade civil e da comunidade 
científica.  

 
“O que se prevê, portanto, é que um conselho formado majoritariamente por membros 

externos à instituição, que estará hierarquicamente acima do corpo técnico e do 
próprio Conselho Diretor, tomará as principais decisões e definirá o futuro do IBGE, 
violando assim os princípios estabelecidos pela ONU, que impõe a imparcialidade como 

um dos pilares fundamentais aos órgãos produtores de estatísticas”, declarou o 
sindicato nacional.  

 
Procurado pela reportagem, o IBGE explicou que o Conselho Superior de Gestão é uma 
mudança na nomenclatura do Conselho Técnico do IBGE, cuja composição estava 

prevista em legislação de 1973, mas que não tem formação oficial há mais de uma 
década.  

 
“O objetivo é dar a esse conselho o nome da atribuição que de fato ele tem e atualizá-
lo à moderna instituição pública”, justificou o órgão, em nota.  

 
Segundo a nota do instituto, o Conselho Técnico do IBGE está previsto na Lei 5.878 

de 11 de maio de 1973, “que determina a reunião de um conselho formado por 
representantes da sociedade civil de alto e profundo saber estatístico e geográfico; e 
indivíduos dentro da posição de coordenação governamental como o Ministro do 

Planejamento e outros neste nível. Porém, esse Conselho não se reúne desde 2004, 
logo a retomada do Conselho, como Superior de Gestão, tem como objetivo corrigir 

uma falha institucional”.  
 

Atualmente, o IBGE presta contas de seu plano de trabalho ao Ministério do 
Planejamento, pasta à qual é subordinado.  
 

Mais cedo, o presidente Michel Temer foi condecorado por Rabello de Castro com a 
Medalha do Mérito Político Getulio Vargas, concedida pelo IBGE, em Brasília. 

 

Balança comercial tem superávit de US$ 997 milhões na 1ª semana de maio 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 997 milhões na primeira 

semana de maio (dias 1 a 7), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de 
exportações de US$ 3,582 bilhões e importações de US$ 2,586 bilhões.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-997-milhoes-na-1-semana-de-maio/


Pela média diária de exportações, houve crescimento de 7,0% nas vendas ao exterior 
na primeira semana de maio em relação à média de todo o mês em 2016, 
principalmente pelo desempenho dos produtos básicos (alta de 17,1%). As 

exportações de bens semimanufaturados subiram 11,8% e as de manufaturados 
caíram em 6,8%.  

 
Na mesma comparação, as importações subiram 21,9%, com alta nos gastos bebidas 

e álcool (473,7%), cereais e produtos da indústria da moagem (114,8%), 
combustíveis e lubrificantes (66,1%), siderúrgicos (63,5%) e equipamentos 
eletroeletrônicos (38,2%).  

 
Em 2017, a balança comercial acumula superávit de US$ 22,367 bilhões, resultado de 

exportações de US$ 71,722 bilhões e importações de US$ 49,355 bilhões. 
 

Juros do cheque especial e do empréstimo pessoal caem em maio 

09/05/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

A taxa de juros do cheque especial caiu na primeira semana de maio em quatro das 
seis instituições financeiras pesquisadas pela Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor de São Paulo (Procon-SP). Segundo a pesquisa, duas instituições também 

reduziram os juros do empréstimo pessoal. Fazem parte da pesquisa do Procon-SP os 
bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. 

 
No cheque especial, a taxa média praticada pelos bancos pesquisados foi de 13,48% 
ao mês (a.m.), inferior ao mês anterior, quando atingiu 13,53% a.m., representando 

uma queda de 0,05 ponto percentual. A maior queda foi promovida pelo Itaú, que 
alterou a taxa de 13,23% a.m para 13,15% a.m., variação negativa de 0,6% em 

relação a taxa de abril. 
 
O Bradesco também reduziu os juros do cheque especial, de 13,49% a.m. para 

13,41% a.m. (queda de 0,59%); o Santander, de 15,43% a.m. para 15,35% a.m., 
variação negativa de 0,52%; e o Banco do Brasil baixou a taxa de 12,89% a.m. para 

12,84% a.m., variação negativa de 0,39%. 
 
A Caixa e o Safra mantiveram inalteradas suas taxas de juros do cheque especial, em 

13,55% a.am. e 12,6 a.m., respectivamente. 
 

Empréstimo 
Já no empréstimo pessoal, a taxa média de juros dos bancos pesquisados foi de 6,37% 
a.m., 0,03 ponto percentual menor em relação à do mês anterior, que foi de 6,40% 

a.m. O Santander reduziu a taxa de 7,99% a.m. para 7,89% a.m (variação negativa 
de 1,25% em relação ao mês anterior) e o Bradesco, de 6,54% a.m. para 6,46% a.m. 

(queda de 1,22%). Os demais bancos pesquisados mantiveram suas taxas. 
 

Cautela 
Especialistas do Procon-SP alertam que, apesar do cenário de queda nas taxas de 
juros, o consumidor deve evitar essas linhas de crédito, que estão entre as mais caras 

do mercado.  
 

No entanto, se realmente for necessário recorrer ao cheque especial ou ao empréstimo 
pessoal, é imprescindível que o consumidor verifique cuidadosamente, antes de 
contratar, as taxas, os juros, encargos e todas as condições previstas em contrato e 

compará-las com outras modalidades de crédito com juros menores, como por 
exemplo, as do empréstimo consignado. 

 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/juros-do-cheque-especial-e-do-emprestimo-pessoal-caem-em-maio


Com novas regras, juros do rotativo do cartão caem pela metade; conheça as 

taxas dos principais bancos 

09/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
Um mês depois das mudanças nas regras do cartão de crédito, os juros do rotativo 

(também conhecido como pagamento mínimo), caíram pela metade. Os dados são da 
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) e foram 

divulgados ontem, 8. 
 
De acordo com a entidade, as taxas passaram de 456,6% ao ano em março para 

233,9% ao ano em abril. Esse recuo, explicou a Abecs, ocorreu depois que o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) mudou as regras do cartão. 

 
Antes, o consumidor podia ficar indefinidamente no rotativo do cartão de crédito. Para 
isso, era preciso pagar apenas o mínimo a cada fatura. Esse procedimento, no entanto, 

levava ao superendividamento e a níveis elevados de inadimplência nessa modalidade. 
 

Em março, no entanto, o governo mudou essas regras. O consumidor, a partir dessa 
nova legislação, passou a ter um limite para ficar no rotativo do cartão de crédito: 
somente 30 dias. Depois desse prazo, o cliente tem duas opções, ou ele paga a conta 

à vista ou parcela a fatura em até 24 vezes. 
 

Mudança na legislação 
Essa mudança havia sido anunciada pelo presidente da República, Michel Temer, em 
dezembro do ano passado e se tornou definitiva depois de ser regulamentada pelo 

CMN – o órgão é responsável por garantir a organização do sistema financeiro. 
 

Conta de luz mais barata ajuda a frear inflação ao consumidor no IGP-DI de 

abril 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A conta de luz mais barata ajudou a reduzir a inflação ao consumidor no Índice Geral 

de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril, informou a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) na manhã desta terça-feira, 9.  
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou alta de 0,12%, ante um avanço de 
0,47% no mês anterior. Cinco das oito classes de despesa tiveram taxas de variação 

menores. A contribuição de maior magnitude partiu do grupo Habitação (de 1,10% em 
março para -0,69% em abril), com destaque para o comportamento do item tarifa de 
eletricidade residencial, cuja taxa passou de 6,15% para -6,22%.  

 
Também apresentaram decréscimos os grupos: Vestuário (de 0,11% para -0,47%), 

Despesas Diversas (de 0,90% para 0,13%), Educação, Leitura e Recreação (de -
0,11% para -0,19%) e Alimentação (de 0,71% para 0,69%). Entre as principais 

influências estão os itens acessórios do vestuário (de 1,33% para -1,23%), cigarros 
(de 1,41% para 0,00%), salas de espetáculo (de 0,61% para -1,23%) e frutas (de 
1,12% para -2,92%), respectivamente.  

 
Na direção oposta, as taxas foram maiores em abril nos grupos Comunicação (de -

0,95% para 0,84%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,71% para 1,15%) e Transportes 
(de -0,30% para -0,14%), sob impacto de itens como tarifa de telefone residencial 
(de -3,55% para -0,21%), medicamentos em geral (de 0,03% para 2,67%) e gasolina 

(de -1,93% para -1,27%), respectivamente.  
 

O núcleo do IPC registrou alta de 0,28% em abril, ante aumento de 0,37% em março. 
Dos 85 itens componentes do IPC, 46 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/com-novas-regras-juros-rotativo-cartao-caem-pela-metade-conheca-taxas-dos-principais-bancos/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/com-novas-regras-juros-rotativo-cartao-caem-pela-metade-conheca-taxas-dos-principais-bancos/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/conta-de-luz-mais-barata-ajuda-a-frear-inflacao-ao-consumidor-no-igp-di-de-abril/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/conta-de-luz-mais-barata-ajuda-a-frear-inflacao-ao-consumidor-no-igp-di-de-abril/


de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, foi de 59,17% 
em abril ante 57,40% em março.  
 

Materiais de construção  
Os materiais de construção ficaram mais baratos em abril, resultando em deflação no 

setor dentro do IGP-DI. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) registrou 
ligeira queda de 0,02% em abril, após a alta de 0,16% no mês anterior.  

 
O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve recuo de 0,05% no último 
mês, após redução de 0,04% no mês anterior. O índice que representa o custo da Mão 

de Obra apresentou estabilidade (0,0%) em abril, ante uma elevação de 0,33% em 
março. 

 

Renovação da frota nacional será discutida no ‘Rota 2030’, diz ministro 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse 

nesta segunda-feira, 8, que o tema “Renovação da Frota” será discutido dentro do 
Programa Rota 2030. No ano passado, depois que assumiu a pasta, Pereira disse que 
o governo passaria a tocar o projeto de renovação, mas depois cessou as conversas.  

 
Hoje, durante evento promovido pelo Secovi em São Paulo, perguntado pelo 

Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre como estavam 
as tratativas sobre a renovação da frota nacional de veículos, o ministro disse que o 
programa não foi abandonado, mas que será discutido no âmbito do Rota 2030, que 

é o programa de incentivo à inovação da indústria automotiva que ocupará o lugar do 
Inovar Auto, cujo prazo de vigência vence em 31 de outubro deste ano.  

 
O ministro reiterou nesta segunda que o projeto do Rota 2030 será entregue ao 
presidente Michel Temer em agosto. Na sexta-feira passada, em evento da Ford, ele 

havia afirmado que o projeto seria entregue em setembro para ser aprovado e entrar 
em vigor ainda neste ano. 

 

Implementos têm pior resultado da década 

09/05/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Com queda acumulada nas vendas de 26,7% sobre o mesmo período do já muito ruim, 
os fabricantes de implementos rodoviários tiveram o pior primeiro quadrimestre desta 

década, com apenas 15.409 unidades negociadas, entre veículos rebocados e 
implementações sobre chassis.  

 
O resultado negativo em relação ao exercício anterior tem sido uma constante desde 
2012, deixando a indústria a cada ano mais longe do recorde de 57.774 implementos 

vendidos em 2011. Os números foram divulgados na segunda-feira, 8, pela Anfir, que 
reúne as empresas do setor.  

 
“O desempenho no início do ano sempre sofre reflexos do mês mais curto (fevereiro) 
somados ao mês de mercado tradicionalmente mais fraco (janeiro)”, explica Alcides 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/renovacao-da-frota-nacional-sera-discutida-no-rota-2030-diz-ministro/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25767/implementos-tem-pior-resultado-da-decada


Braga, presidente da Anfir. “Este ano, porém, com a crise o resultado despencou”, 
completou, em comunicado divulgado pela entidade.  
 

As vendas de reboques e semirreboques apresentaram redução de 18,77% no primeiro 
quadrimestre de 2017 com relação ao mesmo período de 2016. No total, foram 

emplacadas 6.615 unidades.  
 

No segmento de carrocerias sobre chassis, com 8.794 unidades entregues aos clientes, 
o resultado dos quatro primeiros meses de 2017 ficou 31,69% abaixo do registrado 
um ano antes.  

 
RECUPERAÇÃO SEGUE NO HORIZONTE 

 
Apesar da forte retração das vendas, segundo a Anfir alguns segmentos no mercado 
de carretas já começam a apresentar variação positiva. Os primeiros a apresentar 

resultado superior ao do mesmo período do ano passado foram os baús de carga geral, 
transporte de toras, baús frigoríficos e baús lonados.  

 
“Ainda é cedo para considerar que iniciamos a esperada recuperação, mas os números 
não deixam dúvidas que alguns segmentos já estão respondendo bem”, afirma Mario 

Rinaldi, diretor executivo da Anfir.  
 

“A reação no segmento leve (carrocerias sobre chassis) demora e acontece sempre 
em consequência da reação no setor pesado (reboques e semirreboques)”, conclui. 
 

Evoque supera 600 mil unidades em Halewood 

09/05/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Desde 2011 o Evoque teve 25 mil unidades vendidas no Brasil 

 
A fábrica da Land Rover em Halewood, no Reino Unido, superou a produção de 600 
mil unidades do Range Rover Evoque, utilitário esportivo apresentado há seis anos. 

Em março deste ano o carro alcançou 18 mil unidades entregues em todo o mundo, o 
maior número obtido pela fabricante em um único mês. Por causa dos bons resultados 

a Land Rover criou a série especial Landmark.  
 

A edição limitada terá três cores disponíveis: o azul da foto e também branco e cinza. 
A série traz pintura cinza para o teto, em detalhes de para-choques e em entradas e 
saídas de ar. As rodas de 19 polegadas e a grade frontal também recebem acabamento 

cinzento. Por dentro a série Landmark traz bancos de couro preto com costura azul.  
 

A unidade de Halewood monta um Range Rover Evoque a cada 170 segundos. Cerca 
de 80% dessa produção é destinada a mais de 130 países ao redor do mundo. O 
Evoque também é produzido na China e no Brasil.  

 
Na soma dos importados (desde 2011) e nacionais (desde 2016) a Jaguar Land Rover 

já vendeu mais de 25 mil unidades do Evoque no País. A montadora informa, contudo, 
que a edição especial Landmark não estará disponível por aqui.  
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25762/-evoque-supera-600-mil-unidades-em-halewood


Importadores seguem bloqueados por cotas 

09/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 

 
 
 

Os importadores de veículos associados à Abeifa (Associação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), continuam a registrar severa 

contração das vendas.  
 
Em abril passado, as empresas que representam atualmente 18 marcas no País 

emplacaram apenas 2.044 unidades, em queda de 28,4% ante o mesmo mês de 2016. 
No primeiro quadrimestre deste ano, o acumulado de 8.128 emplacamentos, contra 

12.716 no mesmo período do ano passado, registra retração de 36,1%. 
 
O resultado negativo dos associados da Abeifa não é creditado somente à queda do 

mercado brasileiro de veículos, mas também porque os importadores continuam 
bloqueados pelas cotas máximas de importação de 4,8 mil unidades por empresa, 

conforme regulação imposta pelo Inovar-Auto desde 2013, que sobretaxa com 30 
pontos porcentuais aplicados ao IPI de todas as unidades importadas acima do limite 
permitido. A situação foi agrava pelo câmbio desfavorável, acima de R$ 3 por dólar, 

que torna muito cara e inviabiliza qualquer operação fora da cota.  
 

“Voltamos a indagar por que manter os 30 pontos no IPI até o fim do ano, impedindo 
a recuperação do setor de veículos importados e, por consequência, a sobrevivência 
da rede autorizada de concessionárias”, argumenta José Luiz Gandini, presidente da 

Abeifa, em comunicado distribuído pela entidade.  
 

“E se não é possível extinguir o Inovar-Auto nesse quesito, por que não liberar as 
cotas não utilizadas em 2016?” A pergunta faz referência ao pedido dos importadores 
feito no fim de 2016, que não encontrou qualquer resposta do governo, mesmo após 

a condenação em primeira instância na Organização Mundial do Comércio (OMC), que 
considerou ilegal o programa e sua sobretaxação acima da alíquota máxima de 35% 

permitida do imposto de importação, que já vinha sendo aplicada pelo Brasil aos 
veículos importados. 
 

RECUPERAÇÃO DA MÉDIA DIÁRIA 
 

O volume de vendas dos importadores da Abeifa em abril representou queda de 16,7% 
em relação a março, motivada pelos dois feriados que reduziram os emplacamentos 

de um mês para outro, mas as vendas diárias cresceram de 106 veículos emplacados 
por dia útil 113, acompanhando a tendência do mercado interno total, que registrou 
vendas diárias de 8.465 unidades em abril contra 7.993 em março.  

 
No comunicado da Abeifa, Gandini voltou a destacar que as importações de veículos 

não representam risco ao equilíbrio da balança comercial brasileira, tendo em vista 
que as exportações do setor vêm registrando recordes este ano.  
 

“Por isso não há qualquer sentido em frear as importações”, disse. “A recuperação 
comercial do setor de importados, além de salvar a rede de concessionárias, vai 

contribuir efetivamente com o recolhimento de impostos, fator essencial ao governo e 
ao País, já que a venda de importados está represada há pelo menos cinco anos”, 
acrescentou.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25763/importadores-seguem-bloqueados-por-cotas


Também segue bastante reduzida a participação dos associados da Abeifa no total de 
importações de veículos do País. No acumulado do primeiro quadrimestre, as vendas 
das 18 marcas filiadas à entidade juntas representaram apenas 1,33% do mercado 

nacional inteiro, e 11,9% de todos os modelos importados emplacados no País, que 
em sua maioria são trazidos pelas montadoras instaladas no Brasil coligadas à 

Anfavea, que importam principalmente de suas fábricas na Argentina e México.  
 

Entre as associadas à Abeifa que também têm produção nacional, BMW, Chery, Land 
Rover, Mini e Suzuki fecharam o mês de abril com 1.128 unidades emplacadas, total 
que representou queda de 8,3% em relação a março.  

 
Comparado a abril de 2016, houve aumento de 34,1%, enquanto no acumulado as 

cinco empresas totalizaram 4.184 unidades emplacadas, em alta de 54,6%. Parte dos 
porcentuais positivos contam com a produção da Jaguar Land Rover, que iniciou sua 
operação de montagem em Itatiaia (RJ) em junho do ano passado. 

 

Fiat Uno 2018 recebe pequenas mudanças 

09/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A rede Fiat começa a vender a linha Uno 2018. Os motores são os mesmos Firefly flex 

1.0 de três cilindros e 1.3 de quatro cilindros apresentados em 2016. A principal 
novidade dos carros 2018 é a entrada do ITPMS, sistema de monitoramento que alerta 

o motorista quando um ou mais pneus estão com a pressão inadequada. É opcional 
nos 1.0 e de série nos 1.3. O item reduz a possibilidade de acidentes, prolonga a vida 
dos pneus e ajuda a reduzir o consumo de combustível.  

 
A versão mais em conta do Uno agora se chama Drive 1.0 e sai por R$ 42.980, 2,7% 

a mais que a Attractive 1.0 de três cilindros lançada em setembro de 2016 (que saiu 
de linha). A opção 1.3 mais acessível ainda é a Way, mas sua tabela passou a R$ 
49.120, alta de 3,1% sobre o preço de lançamento.  

 
Na linha 2018 a Fiat rebatizou o câmbio automatizado. Em vez de Dualogic (nome 

associado a trocas hesitantes e lentas) ele passa a se chamar GSR Comfort, como no 
Mobi. No Uno, porém, essa transmissão não é disponível com o motor 1.0, ao menos 
por enquanto. Na versão Way 1.3 ela sai por R$ 53.630 e na Sporting 1.3, por R$ 

55.580.  
 

Além dos conteúdos de série e opcionais o Uno 2018 pode receber mais de 160 
acessórios Mopar, entre eles central multimidia com tela sensível ao toque de 6,2 
polegadas, alarme, kit de parafusos contra furto das rodas e retrovisor interno com 

câmera de ré.  
 

A Mopar Vehicle Protection ainda oferece, além da assistência 24 horas, a possibilidade 
de contratação de uma extensão de garantia e plano de revisão, que podem ser 

adicionadas às parcelas do financiamento do carro.  
 
Veja abaixo as versões disponíveis para o Uno 2018: 

 
 

Drive 1.0 – R$ 42.980; 
Way 1.0 – R$ 44.150; 
Way 1.3 – R$ 49.120; 

Way 1.3 GSR – R$ 53.630; 
Sporting 1.3 – R$ 51.080; 

Sporting 1.3 GSR – R$ 55.580.  
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25761/fiat-uno-2018-recebe-pequenas-mudancas


Starrett lança na Expomafe o Medidor de Força L1 

09/05/2017 – Fonte: CIMM 
 

O equipamento possui estrutura rígida com opção de software em touch 
screen.  

 

A Starrett, mundialmente conhecida por suas serras, ferramentas e instrumentos de 

medição, lança durante a Expomafe (Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e 
Automação Industrial), a ser realizada entre os dias 9 e 13 de maio na São Paulo Expo, 

a Máquina Universal de Ensaios “L1”. 
 
Diferente de outros modelos encontrados no mercado, o Medidor de Força L1 possui 

estrutura rígida, com opção de software em touch screen de fácil manuseio, que utiliza 
como interface o ambiente Windows, além de ter capacidade de até 2,5 kN (250kgf), 

deslocamento de até 760 mm e uma equipe completa para suporte técnico. 
 
O Gerente de Produto e Pós-Vendas de Metrologia, Sérgio Cristofoletti, explica que o 

lançamento na Expomafe se dá por se tratar de um evento internacional e com 
envergadura de grande importância para o segmento da indústria metal mecânica de 

máquinas, ferramentas e bens de consumo. 
 

 “Ela traz um grande e seleto público em busca de novos processos, além de 
equipamentos de ponta com novas tecnologias. É justamente este o propósito da 
Starrett, ser uma empresa de ponta, sempre buscando trazer as melhores soluções 

técnicas aos seus clientes por meio de produtos com alta tecnologia agregada, porém 
extremamente amigáveis na operação”, diz. 

 
“Todos os segmentos da indústria de transformação tiveram um grande impacto e 
sofreram muito com a crise, porém acreditamos que o pior já passou e o Brasil está 

em franca recuperação.  
 

A indústria está retomando as vendas de bens de consumo, duráveis e semiduráveis, 
e isso obriga as empresas a serem mais competitivas, ajustando seus processos de 
produção e com a busca constante na melhoria de seus produtos. A Starrett está 

apostando muito no mercado brasileiro, trazendo escala de produção para várias linhas 
de produto para nossa unidade em Itu (SP) e ampliando suas instalações”, finaliza 

Cristofoletti. 
 
Para conhecer esta e outras soluções em metrologia, visite o estande da Starrett na 

Rua B. 
 

Norton leva para a Expomafe novas tecnologias para ferramentas abrasivas 

e superabrasivas 

09/05/2017 – Fonte: CIMM 

 
Destaque para o Quantum³, disco abrasivo com grãos cerâmicos mais 

agressivos que reduzem a pressão necessária para o desbaste. 

 

Comprometida em criar novas soluções para o aumento contínuo da produtividade 
industrial, a Norton, marca da Saint-Gobain Abrasivos, investe fortemente no 

desenvolvimento de ferramentas abrasivas e superabrasivas com destaque para discos 
de corte e desbaste, lixas, rebolos, máquinas e acessórios utilizados nas indústrias de 
manutenção, aeroespacial, em fundições, siderurgias, montadoras, cutelarias e 

fabricantes de ferramentas entre outras.  
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15550-starrett-lanca-na-expomafe-o-medidor-de-forca-l1
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http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1905-expomafe-2017
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Os lançamentos, que ampliarão ainda mais o portfólio de ferramentas da marca para 
2017, serão apresentados de 09 a 13 de maio, durante a Expomafe 2017 (Feira 
Internacional de Máquinas-ferramenta e Automação Industrial), no estande da Norton, 

no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). 
 

Dentre as novidades, um dos destaques é o disco de desbaste Norton Quantum³, 
lançamento mundial da marca que agora chega ao Brasil e aos países da América do 

Sul. Foi desenvolvido levando-se em consideração as necessidades e pedidos dos 
mercados industrial e de construção por discos mais agressivos e rápidos, que 
proporcionassem melhor conforto aos operadores. 

 
Fabricado com grãos abrasivos cerâmicos de alta tecnologia, o novo disco da Norton 

é indicado para desbaste, rebarbação de ligas de alta resistência, na remoção de soldas 
de alta dureza e em todo e qualquer tipo de aço carbono e aço inoxidável. O Quantum³ 
é mais agressivo devido ao grão cerâmico que desbasta o metal com maior facilidade 

além de possuir uma maior durabilidade devido à sua robusta camada com elevada 
taxa de retenção do grão.  Desta maneira, uma quantidade menor de discos é 

necessária no processo, o que reduz custos e mão de obra. 
 
Características técnicas: 

 
•    Maior conforto. Grãos cerâmicos mais agressivos reduzem a pressão necessária 

para o desbaste.  
•    Elevada taxa de remoção (MRR). As micro fraturas dos grãos geram arestas de 
cortes ainda mais afiadas e prontas para o desbaste.   

•    Maior vida útil. Camada de alta resistência desenvolvida exclusivamente para o 
Quantum³.  

•    Disponível nos diâmetros de 180 e 230mm, com 7,0mm de espessura - 
180x7,0x22,23mm e 230x7,0x22,23mm. 
•    Mercados: manutenção e reparação industrial/usinas de álcool, estaleiros, óleo & 

gás, offshores e desbaste de soldas especiais. 
 

Anfir: emplacamento de implementos rodoviários entre janeiro e abril cai 

26,69% 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A indústria de implementos rodoviários emplacou 15.409 veículos nos quatro primeiros 

meses deste ano, volume 26,69% menor que o verificado no mesmo intervalo de 
2016, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (Anfir).  

 
Desse total, 6.615 unidades dizem respeito ao segmento de reboques e 

semirreboques, uma retração de 18,77% na base anual, enquanto o setor de 
carroceria sobre chassis emplacou 8.794 veículos, um recuo de 31,69% ante o 

primeiro quadrimestre de 2016.  
 
Apesar da diminuição, a Anfir ressalta que algumas divisões do segmento de reboques 

e semirreboques já começam a apresentar crescimento em relação aos primeiros 
quatro meses de 2016, caso de “Baú carga geral” (561 unidades, alta de 33,25% em 

um ano), “Transporte de toras (408 veículos, +78,95%), “Baú frigorífico” (199 
unidades, +27,56%) e “Baú lonado” (446 veículos, +6,95%).  
 

“Ainda é cedo para considerar que iniciamos a esperada recuperação mas os números 
não deixam dúvidas que alguns segmentos já estão respondendo bem”, diz, em nota, 

o diretor executivo da Anfir, Mario Rinaldi. “A reação no segmento Leve (Carroceria 
sobre chassis) demora e acontece sempre em consequência da reação no setor Pesado 
(Reboques e Semirreboques)”.  

 

http://www.cimm.com.br/portal/eventos/1905-expomafe-2017
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfir-emplacamento-de-implementos-rodoviarios-entre-janeiro-e-abril-cai-2669/
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Exportações  
As vendas de implementos rodoviários no exterior continuam mostrando um 
desempenho melhor que no mercado interno. Segundo a Anfir, entre janeiro e março 

deste ano foram comercializadas 923 unidades para fora do País, uma alta de 15,66% 
ante o primeiro trimestre de 2016. 

 

Câmara condiciona licenciamento anual de veículo a realização de recall 

09/05/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 
Projeto determina que montadora informe ao Denatran e pela internet chassis de todos 

os modelos convocados para reparar defeitos de fabricação 
 

O veículo convocado para realização de recall só receberá o licenciamento anual do 
Detran se o proprietário comprovar a correção das falhas. É o que determina o Projeto 
de Lei 6624/09, do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), aprovado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 

Como tramita em caráter conclusivo, o projeto será enviado ao Senado, a menos que 
haja recurso assinado por no mínimo 52 deputados para que a proposta vá a Plenário. 
O texto aprovado determina também que o fabricante de veículo informe ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e às concessionárias brasileiras sobre 
recall feito no exterior em modelo comercializado no Brasil. 

 
Substitutivo 
O projeto recebeu parecer favorável do relator na CCJ, deputado Alceu Moreira (PMDB-

RS). Ele acolheu o substitutivo aprovado em 2011 na Comissão de Viação e 
Transportes. 

O substitutivo foi apresentado pelo deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) e reúne 
sugestões contidas no PL 6624/09 e em outros seis apensados (PLs 7355/10, 7643/10, 
7879/10, 500/11, 676/11 e 1142/11). 

 
A versão aprovada modifica o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e o 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97). 
 
Chassis 

O texto determina que a montadora responsável pelo recall informe ao Denatran e 
divulgue na internet os números dos chassis de todos os veículos convocados para 

sanar defeito de fabricação. A fabricante deve ainda encaminhar correspondência (com 
aviso de recebimento) a todos os proprietários comunicando o recall. 
 

Realizado o serviço, a montadora encaminhará ao Denatran, no prazo de 30 dias, a 
lista com os números dos chassis dos veículos reparados. Caberá ao órgão divulgar os 

números e emitir comprovantes para aqueles que compareceram à convocação 
 

O projeto traz ainda uma regra geral para todos os produtos, além de veículos. O 
dispositivo obriga o fornecedor que identificar defeito de fabricação, com risco ao 
comprador, a comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos 

consumidores, mediante anúncios publicitários. 
 

A empresa deve também enviar correspondência registrada aos que adquiriram o 
produto, informando sobre a ocorrência e os procedimentos que devem ser adotados 
para evitar ou sanar os possíveis danos.  
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Etanol subiu em 8 Estados e no DF e caiu em 16 na semana passada, diz ANP 

09/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em oito Estados e no 
Distrito Federal, caíram em 16 e não se alteraram no Amapá e no Piauí na semana 

encerrada em 6 de maio. No período de um mês, as cotações do produto acumulam 
alta em quatro Estados, queda em 20 e no Distrito Federal e estabilidade em Minas 

Gerais e Paraíba. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).  
 

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 0,37% na 
semana, para R$ 2,408 o litro, e no período de um mês acumula baixa de 3,56%. Na 

semana, o maior avanço das cotações foi registrado no Distrito Federal (2,11%), 
enquanto o maior recuo ocorreu em Roraima (2,75%). A maior alta mensal, de 1,23%, 
foi no Ceará e a maior queda foi em Santa Catarina (6,43%).  

 
No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,989 o litro, em São 

Paulo, e o máximo foi de R$ 4,238 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor 
preço foi de R$ 2,408 o litro, em São Paulo, e o maior preço médio foi verificado no 
Amapá, de R$ 3,87 o litro.  

 
Competitividade  

Os preços do etanol hidratado continuam competitivos ante os da gasolina apenas em 
Mato Grosso pela quinta semana consecutiva, de acordo com dados da ANP referentes 
à semana encerrada em 6 de maio. Nos demais e no Distrito Federal a gasolina ainda 

é mais vantajosa.  
 

Em Mato Grosso, o etanol equivale a 68,23% do valor cobrado pela gasolina – a relação 
é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.  
 

Em São Paulo, onde o etanol equivale a 70,31% do valor da gasolina, o produto ficou 
cotado, em média, a R$ 2,408 por litro na semana passada. A gasolina, em R$ 3,425 

por litro. 
 

África do Sul "não tem escolha" que não seja imposição de tarifas sobre aço 
importado, diz ministro 

09/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
A África do Sul "não tem escolha" que não seja a imposição de tarifas emergenciais 
sobre importações de certos produtos siderúrgicos laminados a quente para proteger 

sua indústria local, afirmou o ministro do Comércio e Indústria, Rob Davies, nesta 
segunda-feira. 

 
O país mais industrializado da África está propondo tarifas de salvaguarda a partir de 

julho, afirmou o governo em documento publicado pela Organização Mundial do 
Comércio, em abril. 
 

A tarifa ficará em vigor por três anos e a proposta prevê que deverá cair de 12 por 
cento no primeiro ano para 10 por cento no segundo e 8 por cento no terceiro. 

 
"Vamos indicar a quantidade quando os processos estiverem completos", afirmou 
Davies à Reuters. "Temos que nos defender para assegurar que manteremos a 

produção primária de aço na África do Sul. Não temos escolha atualmente." 
 

As siderúrgicas da África do Sul têm dito que a China, que produz metade do aço do 
mundo, tem despejado seu excesso de produção no mercado local. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/etanol-subiu-em-8-estados-e-no-df-e-caiu-em-16-na-semana-passada-diz-anp/
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Tarifas emergenciais são usadas contra aumento de importações não previsto que 
ameaça produtores locais. Este tipo de tarifa é permitido pela OMC, mas precisa ser 
notificada à organização e justificada por dados. Outros membros da OMC podem 

contestar a adoção de tais tarifas. 
 

Convidados de audiência discordam sobre banimento do amianto no Brasil 

09/05/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PLS 30/2017  
Em audiência pública nesta segunda-feira (8) na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH) trabalhadores, médicos, políticos e representantes do 
governo discordaram sobre o banimento, no Brasil, da exploração e do uso do amianto.  

 
Apontado como cancerígeno, condenado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
há 35 anos e proibido em mais de 60 países e em cinco estados brasileiros, o amianto 

está presente em vários produtos no Brasil como telhas, caixas d’água, materiais 
plásticos e tintas. O Brasil está entre os cinco maiores consumidores, produtores e 

exportadores da fibra. 
 
Um projeto de lei do senador Paulo Paim (PT-RS) proíbe a extração, industrialização, 

importação, transporte e armazenamento do amianto, assim como a importação e 
comercialização de produtos que o utilizem como matéria-prima. O projeto (PLS 

30/2017) está na Comissão de Infraestrutura. 
 
Paim lembra, na justificativa da proposta, que a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) calcula que ocorram anualmente cerca de 100 mil mortes no mundo relacionadas 
à exposição ao amianto. Também o Instituto Nacional de Saúde da França teria ainda 

em 1997 constatado que, somente naquele país, as mortes provocadas pelo amianto 
giravam em torno de duas mil por ano, o que levou a França e todas as outras nações 
da União Europeia a proibi-lo. 

 
De acordo com a OMS, não existem níveis seguros de exposição ao produto. Várias 

empresas tem abandonado o uso do amianto após condenações na Justiça. 
 

Hoje, a única mina de amianto em exploração no país fica na cidade de Minaçu, no 
nordeste de Goiás. O amianto utilizado comercialmente é o crisotila, também 
conhecido como asbesto ou amianto branco. 

 
A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea) afirma que o contato com a 

crisotila representa um grave problema de saúde como a asbestose, doença pulmonar 
causada pela aspiração de pó de amianto. Quando chega aos pulmões, a fibra de 
crisotila causa inflamação dos tecidos, que leva à fibrose, comprometendo seriamente 

as funções do órgão. Outra doença praticamente exclusiva daqueles expostos ao 
amianto é o mesotelioma, tipo de câncer da pleura que pode levar à morte em apenas 

nove meses, conforme a Abrea. 
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— Não há limite considerado seguro para o uso do amianto. Se não é possível afastar 
o risco, nada melhor do que precaver e prevenir – afirmou Mauro Menezes, assessor 
jurídico da Abrea. 

 
O procurador do trabalho Luciano Lima Leivas, que é membro do Programa Nacional 

de Erradicação do Amianto do Ministério Público do Trabalho, disse que o poder público 
vem descumprindo a Convenção 162 da Organização Mundial do Trabalho (OIT). A 

norma prevê a proibição do amianto se a medida for necessária para proteger a saúde 
do trabalhador. 
 

A Federação Internacional dos Trabalhadores do Amianto (Fitac) reconhece que, no 
passado, eram poucos os cuidados das empresas em relação ao trabalho com a 

crisotila, mas afirma que hoje a realidade é outra, graças aos avanços no controle da 
exploração do asbesto e às mudanças ocorridas por força de acordos trabalhistas. 
 

— Há um desconhecimento da realidade do uso do amianto hoje. Há 25, 30 anos 
não  havia controle. Hoje o ambiente é seguro. Há uma disputa econômica para tirar 

o amianto e colocar a fibra sintética – disse Adilson Conceição Santana, presidente da 
Fitac. 
 

Pesquisas 
O médico e pesquisador Ericson Bagatin, professor da área de saúde do trabalhador 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e membro da Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e Tisiologia, afirmou que o amianto produzido no Brasil não deveria 
ser alvo de banimento, mas de uso controlado. 

 
Bagatin foi o coordenador do Projeto Asbesto, considerado o mais abrangente estudo 

epidemiológico já realizado no Brasil para avaliar os efeitos na saúde decorrentes da 
exposição ao asbesto na atividade de mineração.  
 

Segundo ele, o estudo demonstrou uma redução no número de doenças a partir do 
momento em que a mineração se restringiu à exploração do amianto variedade 

crisotila, em níveis reduzidos de concentração de fibras suspensas no ar e também a 
partir da implementação das medidas de proteção coletiva a partir de 1977. 
— Só usando crisotila, em baixas concentrações, não foram observadas alterações 

pulmonares. Com a exposição a crisolita nós não evidenciamos a presença de 
doenças  – sustentou. 

 
Milton do Nascimento, médico especialista no tema, observou que o Brasil vem 
trabalhando sob baixas doses de exposição desde a década de 80.  — É possível sim 

trabalhar com amianto com qualidade sem por em risco o trabalhador – sustentou. 
 

Risco de desemprego 
Os moradores de Minaçu temem que o banimento do amianto coloque em perigo o 

único empregador da cidade. O município onde vivem cerca de 30 mil pessoas tem 
sua economia baseada na mina, controlada pela empresa Sama, que pertence ao 
grupo Eternit, maior fabricante de telhas e caixas d’água de fibrocimento do mercado 

brasileiro. 
 

O prefeito do município, Nick Barbosa, que trabalhou na Sama décadas atrás, afirmou 
que o banimento do amianto vai destruir a cidade: 
 

— Não tenho problema de câncer; tenho problema é de gastrite porque todo ano se 
fala que a Sama vai acabar. Minha preocupação é onde vai trabalhar esse povo todo 

que trabalha na Sama – disse. 
 
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas e 

Beneficiamento de Minaçu Goiás e Região, Adelman Araújo Filho, também defendeu a 



continuidade do uso do amianto. Estima-se que cerca de 5.000 mil postos trabalhos 
diretos e indiretos da cidade estão relacionados a cadeia de extração do amianto. 
 

— O amianto gera emprego, gera renda. Não podemos acabar com uma atividade 
porque adoeceu alguém - disse. 

 
Trabalhador da mina, Junior Aparecido Moreira Silva, afirmou que a Sama se preocupa 

com o trabalhador: 
 
— Eu respiro a Sama desde pequeno. Meu pai trabalha na Sama e chegava em casa 

feliz. Eu luto e vou lutar com todas as forças que eu tenho para que a Sama continue 
aberta.  Minaçu precisa da empresa – defendeu. 

 
Mas a Assessora Técnica e Fundadora da Associação Brasileira de Exposição ao 
Amianto Fernanda Giannasi afirma que uso controlado do amianto é uma 

falácia.  Segundo ela, milhares de pessoas sofrem pela exposição ao minério. 
 

— Não há dúvida que o amianto é cancerígeno. Existe um pacto de silêncio em Minaçu 
para esconder os doentes – afirmou. 
 

O presidente da Abrea Eliezer João de Souza criticou a ausência dos empresários no 
debate disse que os trabalhadores deveriam se organizar para buscar alternativas que 

garantam o emprego na região. 
 
Para a presidente da CDH, senadora Regina Sousa (PT-PI), é explicável o temor dos 

moradores com a possibilidade de fechamento de postos de trabalho. Ela ressaltou, 
contudo, que é fundamental pensar na proteção do meio ambiente, da vida e das 

futuras gerações. 
 
Paulo Paim (PT-RS) disse que a questão vai continuar em debate no Senado. 

— Queremos achar um caminho. Vamos aprofundar esse debate - assegurou. 


