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Reforma da Previdência é aprovada em comissão; texto irá a plenário
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um mês depois do previsto, o governo Michel Temer conseguiu concluir nesta terçafeira (9) a votação da proposta de reforma da Previdência na comissão especial da
Câmara dos Deputados.
O texto, alterado nos principais pontos, segue para análise do plenário da Casa.
No governo, não há consenso sobre a data da próxima votação. Uns mantêm a
previsão feita no início da semana —final de maio—, outros dizem que não há prazo.
A votação pelos 513 deputados, no plenário, será o maior teste da reforma da
Previdência, que precisa do apoio de pelo menos 308, em dois turnos de votação,
antes de seguir para o Senado.
O relator do texto, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), espera 330 votos na Câmara.
O número é o mesmo da lista de parlamentares que devem ser contemplados com a
liberação de recursos para bancar obras e projetos em suas bases eleitorais.

O dinheiro seria liberado nas próximas três semanas para aqueles que se
comprometerem a votar pela reforma.
Há duas semanas, o governo avaliava contar com apenas 150 votos na Câmara.
A comissão voltou a se reunir nesta semana depois de a reunião ter sido interrompida
pela invasão de agentes penitenciários na quarta (3). A comissão havia aprovado o
texto-base e começava a analisar os destaques —propostas de alteração.
Nesta terça, a reunião foi retomada com a análise de dez destaques, dos quais nove
foram derrubados.
Após acordo entre os deputados, foi aprovado um destaque que eliminou do texto o
trecho que retirava da Justiça Estadual e passava para a esfera federal a competência
de julgar casos de benefícios acidentários da Previdência. A proposta foi apresentada
por partidos da base de Temer (PTB, PROS, PSL e PRP).
O governo defende que a concentração dos casos na Justiça Federal poderia reduzir
os custos administrativos, principalmente com as perícias realizadas nesses casos.
Segundo integrantes do governo, o custo das perícias na Justiça Estadual é cerca de
quatro vezes maior que na esfera federal. O que costuma encarecer, de acordo com
eles, é o fato de esses procedimentos serem realizados por peritos contratados pela
Justiça, e não por médicos peritos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Na semana passada, instantes antes da invasão, o governo negociou a aprovação
desse destaque em troca de deixar para o plenário uma eventual alteração nas regras
dos agentes penitenciários, que reivindicam as mesmas regras dos policiais federais e
dos legislativos.
Nos últimos dias, contudo, deputados da base governista, inclusive o relator da
proposta, disseram não ver mais clima para levar a discussão para o plenário.
"Acho que [os agentes] se prejudicam profundamente. Meu sentimento pessoal,
quando converso com os deputados, é de muita indignação", disse Maia.
Apesar de criticar invasão, o presidente da comissão, Carlos Marun (PMDB-MS), disse
que o acordo será mantido e que o destaque será apresentado no plenário.
SEGURANÇA
O Congresso amanheceu com um forte esquema de segurança para evitar a ocorrência
de manifestações nesta quarta, com grades em torno de toda a área do prédio, além
de reforço policial.
A Câmara restringiu a entrada no prédio, medida que criticada por deputados da
oposição por, segundo eles, afetar a democracia.
O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) criticou que policiais legislativos usassem armas
de fogo no interior da Câmara, o que não é usual.
Na última quarta, quando ocorreu a invasão, apenas dois policiais legislativos faziam
a segurança da entrada da Câmara mais próxima à sala da comissão.
Os agentes penitenciários estavam no local desde o período da manhã e levaram
poucos segundos para conseguir fazer a invasão.
Depois de integrantes da comissão mencionarem que deputados teriam incitado a
invasão pelos agentes penitenciários, Marun disse que, se isso for comprovado, o
parlamentar envolvido poderá até perder o mandato.

IDADE MÍNIMA
A primeira grande mudança do texto aprovado em relação à proposta original do
governo Temer foi a diferenciação da idade mínima de aposentadoria da mulher na
regra geral.
O relatório propõe 62 anos para elas e 65 anos para eles. O tempo de contribuição de
25 anos foi mantido para os dois gêneros.
A regra de transição e o prazo para atingir o valor máximo do benefício também
mudaram.
Com as mudanças, a economia prevista para os próximos dez anos caiu de R$ 800
bilhões (cinco vezes o deficit atual) para R$ 600 bilhões, segundo estimativa oficial.

Texto só será votado no plenário após trabalhista passar no Senado, diz DEM
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, Pauderney Avelino (AM), afirmou ao
Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a proposta de
reforma da Previdência só será votada no plenário da Câmara depois que o Senado

votar a Reforma Trabalhista. “O Senado precisa mostrar que está comprometido com
as teses de reconstrução do País”, disse Pauderney.
O parlamentar reconheceu que o líder do DEM no Senado, senador Ronaldo Caiado
(GO), é resistente à aprovação da reforma. “Temos dificuldade com o Caiado”, disse.
Segundo ele, não há definição do partido sobre o fechamento de questão para
aprovação da proposta na Câmara dos Deputados. “Vamos ver se o PMDB fecha.”
Para ele, o fechamento de questão dá conforto para o parlamentar, porque é uma
decisão do governo”, disse.
Comissão da reforma
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unifica
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6
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10/05/2017 – Fonte: Portal Câmara

A Comissão Especial da Reforma Política aprovou nesta terça-feira (9) a unificação
para seis meses dos prazos de desincompatibilização para quem quer concorrer a
cargos públicos. A medida faz parte do segundo relatório parcial do deputado Vicente
Candido (PT-SP).
Pela desincompatibilização, a pessoa que pretende concorrer a mandato eletivo deve
afastar-se de cargo, emprego ou função pública de exercício atual para disputar as
eleições. Também existem prazos legais de desincompatibilização para algumas
funções privadas de visibilidade, como dirigentes sindicais e radialistas, por exemplo.
Candido alterou o prazo de quatro para seis meses, independentemente do cargo em
disputa, depois do debate na comissão na última quinta-feira (4). A proposta traz um
Projeto de Lei Complementar que altera a Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar
64/90), que hoje prevê prazo de afastamento de seis meses para a maior parte dos
cargos, mas quatro ou três meses para alguns.
O relator fez outra mudança para que militares, membros do Ministério Público e do
Judiciário saiam de função pública quando se filiarem aos partidos. Atualmente, o
militar com mais de dez anos de serviço e sem cargo de comando, por exemplo, só
vai para inatividade se for eleito.
Líderes religiosos
A comissão especial também rejeitou a inclusão de líderes religiosos na
desincompatibilização de seis meses para concorrer a cargos públicos. O item foi muito
criticado por alguns parlamentares.
O deputado Márcio Marinho (PRB-BA) afirmou que a inclusão é discriminatória. “Acho
que há um medo porque os líderes religiosos têm interface grande à sociedade. Por
que não o cantor, os artistas, o jogador de futebol. Por que só os líderes religiosos?”

Para o deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), a mudança, se aprovada, pareceria
direcionada a atingir determinadas lideranças religiosas. “Estão com medo de quê? Já
é proibido se usar igreja para fazer política, é abuso de poder religioso. Não tem
lógica.”
A colocação de prazos idênticos acabaria favorecendo alguns possíveis candidatos em
relação a outros, segundo o deputado Marcos Rogério (DEM-RO). “Estamos atribuindo
aos líderes religiosos o mesmo poder de influência que o prefeito? Não me parece
proporcional nem razoável.”
Já para o relator, a inclusão de religiosos não é uma perseguição, mas uma busca de
isonomia entre outros possíveis candidatos. “O assunto é tão relevante que temos aqui
uma bancada com 90 parlamentares ligados a instituições religiosas. Estou no caminho
da isonomia”, argumentou Candido.
Segundo ele, assim como apresentador de rádio ou televisão tem uma audiência, o
líder religioso tem a possibilidade falar a grandes públicos e precisa deixar suas
funções com seis meses de antecedência. Candido informou que o item rejeitado hoje
poderá voltar ao texto em votação futura.
Favorável à proposta do relator, o deputado Aliel Machado (Rede-PR) afirmou que
instituições religiosas recebem recursos públicos para projetos sociais e, por isso,
deveria ser desincompatibilização como outras funções. “O caso do líder religioso
envolve questões públicas e dinheiro público, indiretamente. Essa regra é justa e
correta.”
Conforme a deputada Maria do Rosário (PT-RS), a comissão não quer diminuir a
liberdade religiosa no Brasil. “Não podemos criar um dissenso agora que pode
atrapalhar o principal depois, que é o financiamento. Se não tivermos paciência
política, vamos inviabilizar”, comentou.
Próximos passos
Amanhã (10), a comissão debaterá reforma política com os ministros do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin e Luciana Lóssio.
Na próxima terça (16), os deputados vão analisar o último e mais polêmico relatório
parcial, o que trata de alterações no sistema eleitoral e do financiamento de
campanhas. Para valerem nas eleições de 2018, as mudanças precisam estar
definitivamente aprovadas no Congresso até o início de outubro.
Eunício marca duas sessões temáticas no Plenário para discutir a reforma
trabalhista
10/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Proposições legislativas
 PLC 38/2017
Durante a reunião de líderes desta terça-feira (9), o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, anunciou a realização de duas sessões temáticas no Plenário do Senado para
discutir o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, que trata da reforma trabalhista.

As sessões foram marcadas para esta quinta-feira (11) e para a próxima terça-feira
(16) com a participação de seis convidados em cada uma. A intenção do presidente é
ampliar o debate da proposta além das discussões que serão realizadas nas comissões.
O presidente do Senado disse que assim que a matéria estiver pronta para ser votada
em Plenário ele a incluirá na pauta. Ele não quis estabelecer um prazo para isso.
Eunício Oliveira lembrou que a reforma vai ser analisada em três comissões: de
Assuntos Econômicos (CAE); de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos
Sociais (CAS). Ele se comprometeu a não pautar nenhum pedido de urgência para o
projeto até que o trabalho nas comissões se esgote.
- São os prazos naturais das comissões: de debate, de apresentação de relatório, de
pedido de vista - vai ser natural que tenha pedido de vista - e de votação. Votado nas
comissões temáticas, eu trarei de imediato para ser votado no Plenário do Senado disse o presidente do Senado.
Questionado sobre a reunião ocorrida no fim da manhã desta terça entre senadores
do PMDB e o presidente da República, Michel Temer; Eunício disse que Temer
compreende que o Senado poderá fazer mudanças no texto enviado pelos deputados,
porém está disposto a editar uma medida provisória para contemplar outros pontos
de consenso entre os parlamentares para evitar o retorno da matéria à Câmara dos
Deputados.
- Se houver conveniência, tanto dos senadores como da parte do presidente da
República, ele se comprometeu a não criar dificuldade, se fosse o caso, faria inclusive
uma medida provisória, se houvesse uma negociação de líderes, para contemplar
aquilo que fosse consenso aqui para que a matéria não volte à Câmara.
Mas, se tiver que voltar à Câmara, ele compreende, foi presidente de uma das Casas
e compreende que nós vivemos numa democracia e no sistema bicameral, portanto
cabe ao Senado, se quiser e achar conveniente, fazer as mudanças que entender e
devolver para a Câmara - explicou Eunício Oliveira.
Reforma permite tempo de trabalho maior em local que faz mal à saúde
10/05/2017 – Fonte: UOL

A reforma trabalhista aprovada pela Câmara prevê que funcionários poderão
trabalhar mais tempo em ambientes insalubres - aqueles que apresentam riscos à
saúde -- mesmo sem autorização do Ministério do Trabalho.
Segundo o texto aprovado pela Câmara, acordos e convenções coletivas entre patrões
e empregados poderão definir o aumento da jornada de trabalho nesses locais, "sem
licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho".
Atualmente, normas do ministério definem o que causa a insalubridade (como calor,
frio, barulho, químicos ou radiação) e os limites de quantidade e tempo que os
trabalhadores podem ficar expostos a eles.
O texto da reforma não especifica quanto tempo a mais, no máximo, os trabalhadores
poderão ficar nesses ambientes, mas a maior jornada possível para qualquer trabalho

será de 12 horas por dia, no caso da 12 x 36, em que o funcionário trabalha 12 horas,
e folga nas 36 horas seguintes.
Assim, um acordo poderá definir qualquer duração de jornada, desde que respeitado
esse limite máximo, segundo a assessoria do deputado Rogério Marinho (PSDN-RN),
que foi o relator da matéria na Câmara.
Especialista critica extensão
Marcia Bandini, presidente da Anamt (Associação Nacional de Medicina do Trabalho),
afirma que os padrões definidos nas normas do ministério são baseados em estudos
técnicos e, em alguns casos, seguem tendências internacionais.
Todos eles levam em conta uma jornada máxima de oito horas. Qualquer aumento
nesse tempo exigiria mudanças nas normas e limites, segundo ela, que vê com
preocupação a possibilidade de aumento da jornada. "Tecnicamente falando, não
caberia essa extensão", afirma.
"Tudo o que a gente sabe sobre os efeitos, em especial dos agentes químicos e de
alguns agentes físicos, como radiação e ruído, é estudado dentro da jornada de oito
horas", diz. "Eu não posso extrapolar o limite de oito horas para uma jornada de 12
horas."
Riscos à saúde
A presidente da Anamt cita como exemplo o ruído. A norma do Ministério do Trabalho
determina que uma jornada de oito horas só é permitida em um ambiente com barulho
contínuo de até 85 decibéis --que seria o equivalente ao barulho de uma avenida muito
movimentada em uma grande metrópole.
"Acima de 80 decibéis a gente já tem risco de perda auditiva. E perda auditiva por
causa do ruído é irreversível", afirma.
Se o ruído sobe para 86 decibéis, o tempo limite de jornada cai para sete horas, de
acordo com a norma. Quanto maior o barulho, menor o tempo permitido. Quando
chega a 115 decibéis, o limite máximo de tempo de trabalho no local é de sete minutos.
"Quando a gente passa de 8 horas para 12 horas, esse limite deveria cair para 76
decibéis, que é [o equivalente a] um escritório onde as pessoas estão falando muito",
diz a presidente da Anamt.
Cada agente que causa a insalubridade tem características e riscos particulares, e nem
todos podem ser delimitados pelo tempo de exposição.
Um técnico de raio-x, por exemplo, deve trabalhar com um medidor para acompanhar
o nível de radiação a que está exposto durante o trabalho, segundo Bandini. Quando
a dose ultrapassa certo limite, o correto é ele interromper o trabalho e ficar afastado
por um determinado tempo.
A radiação causa câncer e, quanto maior a exposição a ela, maior o risco de
desenvolver a doença.
MPT vê contradição na reforma
O texto da reforma lista 29 pontos que não poderão ser alterados por convenção ou
acordo coletivo, entre eles "normas de saúde, higiene e segurança do trabalho
previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho".
Em nota técnica do Ministério Público do Trabalho (MPT), o procurador-geral do
Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, diz que há "contradição crassa" entre a possibilidade
de o acordo mexer na insalubridade e, ao mesmo tempo, proibir alterações que afetem
a saúde do trabalhador.

"Apesar de não permitir a prevalência do negociado sobre o legislado para reduzir ou
suprimir direitos relacionados à segurança e saúde do trabalhador, admite que o
enquadramento da insalubridade e que a prorrogação de jornada em ambientes
insalubres, atividades eminentemente técnicas, sejam fixadas por meio de negociação
coletiva", afirma no texto, que pedia que a Câmara rejeitasse parcialmente a reforma.
Para o relator Rogério Marinho, não há contradição, porque a negociação não poderá
modificar a norma do Ministério do Trabalho.
"A insalubridade já foi definida anteriormente. Já está definido por lei. Você tem um
laudo dizendo que é insalubre ou não é insalubre. Você não está alterando o laudo.
Você está mexendo com jornada, não com a questão da insalubridade", afirma
Marinho.
Enquadramento de grau
Além do aumento da jornada, a reforma diz que acordos poderão definir o
"enquadramento do grau de insalubridade".
No caso do enquadramento de grau, segundo Marinho, o acordo entre empregados e
patrões poderá indicar em qual dos três níveis de insalubridade estabelecidos
atualmente pelo Ministério do Trabalho se encaixa uma função específica: mínimo,
médio ou máximo.
O grau de insalubridade determina, por exemplo, de quanto será o adicional de salário
que o funcionário vai receber por trabalhar naquelas condições: 10%, 20% ou 40%.
Quem trabalha em ambientes insalubres também pode se aposentar antes dos demais.
"O substitutivo diz que é possível, no acordo ou convenção, deixar claro quais funções
se encaixam nos graus de insalubridade que são definidos pelo Ministério do Trabalho",
afirma o deputado.
Reforma dispensa parecer técnico
O procurador Paulo Joarês Vieira, coordenador nacional da área de combate às fraudes
em relações de trabalho do MPT, afirma que um engenheiro ou médico do trabalho
enquadram o grau de insalubridade de uma função, com base em critérios técnicos.
Atualmente esse enquadramento pode ser feito pela própria empresa, que contrata o
perito, ou em outras situações, como após determinação judicial em um processo
trabalhista, ou ainda na própria fiscalização dos órgãos, afirma o procurador.
O texto da reforma, porém, não cita expressamente se será necessário algum parecer
técnico elaborado por um perito para embasar esse enquadramento.
Questionada pelo UOL, a assessoria do deputado afirmou que não há necessidade de
que essa obrigação esteja escrita no texto, porque acredita ser "natural do processo
(de negociação) que isso seja enquadrado por um perito".
Ainda assim, reconhece que um acordo feito sem apoio de um técnico não poderia ser
considerado ilegal.
Paulo Joarês Vieira critica a possibilidade de a negociação determinar o grau de
insalubridade da função em vez de um técnico, e que isso pode ser "bastante
prejudicial ao sistema de proteção à saúde dos trabalhadores".
"A perícia técnica é uma oportunidade em que poderá ser constatada a exposição a
níveis acima dos limites de tolerância e que oferecem grave risco à saúde dos
trabalhadores, alertando as autoridades e o próprio empregador para a necessidade
de adoção de medidas de proteção", afirma o procurador do MPT.

A reforma afeta ainda outro ponto relacionado à insalubridade: gestantes e quem
está amamentando poderão trabalhar em ambientes insalubres se isso for
autorizado por um atestado médico. No caso das grávidas, isso só não será possível
se a insalubridade for de grau máximo.

Trabalho intermitente é uma das principais divergências no PMDB
10/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Em reunião com o partido, Temer se comprometeu a fazer mudanças na reforma
trabalhista por medida provisória e vetos presidenciais em temas 'consensuais'
Para garantir celeridade na tramitação da reforma trabalhista no Congresso, o
presidente Michel Temer se comprometeu com senadores do PMDB nesta terça-feira,
9, a modificar alguns pontos da reforma trabalhista através da edição de uma Medida
Provisória (MP) e de vetos presidenciais, desde que sejam temas "consensuais".

Objetivo é acelerar a tramitação da proposta no Senado Foto: MARCOS CORRÊA/PR
O objetivo é que o Senado aprove a proposta que já passou pela Câmara no final de
abril sem modificações, para que o texto não precise voltar para a Casa. Caso

contrário, governistas estimam que a votação do projeto poderia levar até um ano
para ser concluída.
Um dos principais trechos destacados por peemedebistas é o que regulamenta o
trabalho intermitente, em que o trabalhador será pago somente pelas horas de serviço,
e do teletrabalho, conhecido como "home office" ou trabalho em casa. A senadora
Simone Tebet (PMDB-MS), considera que "falta clareza" neste ponto, para ficar
estabelecido que este tipo de contrato seria "a exceção e não a regra".
A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) disse ainda que é preciso especificar qual será
a regra de salário neste caso, se o trabalhador precisará ficar à disposição do
empregador e por quantas horas será demandado.
Abertamente contrário ao texto aprovado pela Câmara, o líder da bancada, Renan
Calheiros (PMDB-AL), se posicionou contra o fim da obrigatoriedade da contribuição
sindical durante a reunião com Temer e a bancada, pela manhã. Renan já esteve por
duas vezes nas últimas semanas com representantes de sindicatos para discutir a
proposta.
Hoje, o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), também se reuniu com líderes das
centrais em busca de um acordo. Ele confirmou que este foi um dos pontos
questionados por peemedebistas e sinalizou que o trecho pode ser modificado por
Temer no futuro para garantir maior aceitação à proposta.
Outro trecho citado na reunião de Temer com a bancada do PMDB é o que exige
autorização de trabalho de gestante ou lactante em ambiente insalubre. Pelo projeto,
a trabalhadora terá de apresentar um atestado médico que comprove que o ambiente
não afetará a saúde do bebê, além de não oferecer risco à gestação ou à lactação.
Para alguns parlamentares, entretanto, ainda é preciso delimitar qual profissional
determinará se o ambiente é insalubre ou não.
Tramitação. A proposta de Temer para acatar parcialmente mudanças sugeridas
pelos parlamentares da base aliada através de Medida Provisória deve facilitar a
tramitação do projeto no Senado. Hoje, o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDBCE), declarou que a proposta pode ser "resolvida" na Casa em um período de dez a
15 dias.
Eunício negou um apelo do senador Jorge Viana (PT-AC), feito durante reunião de
líderes partidários, para que a proposta tenha um calendário de no mínimo 30 dias de
tramitação. O texto, aprovado pela Câmara no dia 26 de abril, chegou ao Senado
oficialmente há uma semana.
Eunício marcou duas sessões de debate no plenário nesta e na próxima semana, além
das outras duas audiências públicas já previstas para ocorrer nas comissões até a
próxima quarta-feira, 17. Com o fim da discussão, o projeto ficaria disponível para
votações.
Para o prazo previsto por Eunício ser possível, a Secretaria-geral da Mesa diz que pelo
menos 54 senadores precisam aprovar um requerimento de urgência para levar a
votação diretamente ao plenário.
Atualmente, a proposta tramita simultaneamente na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS). Alguns senadores do PMDB, por outro lado, consideram que
mesmo sem urgência seria aprovar rapidamente a reforma nos colegiados em até duas
semanas.

Aprovado destaque que mantém Justiça Estadual para ação de acidente de
trabalho
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara aprovou nesta terça-feira,
9, em votação simbólica, destaque apresentado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP) para manter a Justiça Estadual apta a julgar ações que envolvem benefícios
concedidos por acidente de trabalho.
O governo havia inserido um artigo no texto original da reforma enviado ao Congresso
Nacional para apontar a Justiça Federal como única competente para julgamento de
ações que envolvem benefícios concedidos por acidente de trabalho. Faria de Sá, por
sua vez, apresentou destaque supressivo para manter essas ações sob a guarda da
Justiça Estadual.
O destaque foi aprovado em votação simbólica, após acordo entre governo e oposição.
Pelo acordo, a oposição aceitou retirar destaque que inclui agentes penitenciários no
rol de categorias com direito à aposentadoria especial, em troca do apoio dos
governistas ao destaque da Justiça Estadual e da promessa de que o destaque dos
agentes será votado no plenário.
Com a aprovação desse destaque, restam ainda outros nove destaques, que devem
ser votados de forma nominal. A maior parte dos destaques visa 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.
Temer oferece MP para evitar mudanças na reforma trabalhista
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Para evitar alterações no projeto da reforma trabalhista, o presidente Michel Temer
ofereceu a parlamentares do PMDB a edição de uma medida provisória que contemple
as propostas de modificação do texto que forem feitas pelos senadores.
Em troca, o Senado se comprometeria a votar a favor da proposta que já foi aprovada
pelos deputados no fim de abril. Assim, o governo evita alterações no texto, que
obrigariam o retorno do projeto à Câmara para uma nova votação.
A oferta de editar uma MP para "aperfeiçoar" a nova legislação trabalhista em troca
da aprovação do texto atual foi feita pelo presidente em reunião com a bancada de
senadores do PMDB, liderada por Renan Calheiros (AL), que é crítico do projeto do
governo.
Temer não apontou quais seria o conteúdo dessa medida provisória, mas afirmou que
pretende acolher sugestões que serão apresentadas nos debates que realizados em
comissões e no plenário do Senado.
A proposta de edição de uma MP é uma tentativa de neutralizar as críticas de
senadores da base aliada, como Renan, que afirmam que a reforma trabalhista coloca
em risco direitos estabelecidos pela legislação atual. Temer apontou que uma medida
provisória poderia incluir proteções aos trabalhadores.
O governo quer aprovar a reforma trabalhista o quanto antes, para limpar a pauta do
Congresso e dar atenção total às mudanças na legislação previdenciária.
A estratégia de Temer é evitar que os senadores façam alterações no projeto, o que
forçaria a volta do texto para a Câmara, para uma nova votação.

Uma medida provisória é editada exclusivamente pelo presidente da República, tem
força de lei e pode passar a valer na data de sua publicação. Ela precisa, entretanto,
ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias.
O governo também trabalha com a possibilidade de editar uma outra MP para criar
salvaguardas que compensem a nova legislação sobre a terceirização. A ideia é
estabelecer regras mais claras para evitar a chamada "pejotização" —processo de
contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas.
RENAN PRESENTE
Líder do PMDB no Senado, Renan surpreendeu o governo ao comparecer ao encontro
de Temer com a bancada do partido no Palácio do Planalto, na manhã desta terçafeira (9). Sua presença não era esperada, dadas suas fortes críticas à agenda de
reformas do presidente.
Depois de ter começado a semana em conversas com outros senadores
peemedebistas, Renan decidiu comparecer para evitar seu isolamento na bancada.
Embora a equipe de Temer tenha se surpreendido positivamente com a presença, a
avaliação é de que a postura não representa uma mudança de comportamento do
peemedebista em relação às reformas. Demonstraria, apenas, disposição do senador
em retomar o diálogo.
Nas palavras de um assessor presidencial, Renan é um político de "idas e vindas" e há
o risco de essa eventual aproximação ser apenas mais um "jogo de cena". O presidente
não conta mais com a possibilidade de reaproximação com Renan, mas a intenção é
manter uma distância segura em relação ao senador.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), reforçou o discurso da
necessidade de aprovação das reformas previdenciária e trabalhista no Congresso, e
minimizou desconforto com a presença de Renan no encontro.
"Acho que a presença do senador, que é líder do partido e tem experiência, deve se
colocar a serviço da bancada e do país para ajudar a debater. Os pontos que podem
ser melhorados, o governo agirá para melhorar", afirmou Jucá.
De acordo com o líder do governo, Renan foi um dos primeiros senadores a falar. "Ele
falou sobre a questão de debater a proposta para que não se tire direitos. E nós
afirmamos que não há nenhuma retirada de direitos", disse.
Temer se reuniu com 19 senadores do PMDB, e os ministros Henrique Meirelles
(Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral da
Presidência), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Ronaldo Nogueira
(Trabalho). Três senadores se ausentaram: Roberto Requião (PMDB-PR), Jader
Barbalho (PMDB-PA) e Dário Berger (PMDB-SC).
O encontro foi convocado pelo Planalto para tentar dar celeridade à aprovação da
reforma trabalhista. No Senado, o texto passará pelo crivo de três comissões antes de
ser submetido ao plenário. Jucá reconheceu a possibilidade de apresentar à base aliada
um pedido de urgência para a tramitação do projeto.
O primeiro debate está marcado para esta quarta-feira (10), em uma audiência pública
conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais.
Jucá evita falar em prazos para a conclusão das votações.

Reforma trabalhista pode ‘ser Resolvida’ em até 15 dias, diz presidente do
Senado
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta terça-feira, 9, que
a reforma trabalhista pode ser “resolvida” na Casa em um período de dez a 15 dias.
Ele negou um apelo do senador Jorge Viana (PT-AC), para que a proposta tenha um
calendário de no mínimo 30 dias de tramitação. O texto, aprovado pela Câmara dos
Deputados no dia 26 de abril, chegou ao Senado oficialmente há uma semana.
Eunício destacou que a votação da proposta vai depender somente da análise nos
colegiados responsáveis: Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) e Comissão de Assuntos Sociais (CAS). “Se houver
antecipação nas comissões, eu coloco em votação [no plenário]”, declarou.
Além das duas audiências previstas nas três comissões, amanhã e na próxima quartafeira, Eunício marcou duas sessões de discussão sobre o projeto nos dias 11 e 16 de
maio no plenário. Assim, todos os debates sobre o texto encerrariam já na metade da
próxima semana, abrindo caminho para votações. O intuito é passar a ideia de que o
texto foi discutido na Casa.
A bancada do PMDB esteve reunida com o presidente Michel Temer para tratar da
reforma, na manhã de hoje. Segundo Eunício, os parlamentares levantaram
insatisfações com trechos do projeto, e o presidente se comprometeu a modificá-los
através da edição de uma Medida Provisória ou de vetos. “Se houver conveniência
entre os senadores e o presidente, ele se comprometeu a não criar dificuldades e fazer
uma MP ou vetar pontos para contemplar aquilo que fosse consenso.” O objetivo,
disse, é evitar que o projeto tenha de voltar para apreciação na Câmara.
Orçamento
Ao ser questionado se iria fazer a indicação para a presidência da Comissão Mista de
Orçamento (CMO), Eunício desconversou. “Não me bote em briga sobre CMO”,
respondeu. Ele disse que não cabe a ele, e sim aos líderes partidários, tomar decisões
sobre o colegiado. O presidente do Senado afirmou ainda que mantém uma relação
“fraterna” com o líder do PMDB, Renan Calheiros (AL).
Sem a indicação de Renan, a sessão da CMO foi cancelada pela quinta vez nesta terça.
Por deter a maior bancada do Senado, o PMDB tem como prerrogativa indicar o
presidente da CMO, que irá conduzir as votações dos projetos orçamentários de
interesse do governo.
Passadas quatro sessões, porém, esta decisão já poderia ser tomada pelo presidente
da Casa.
Jucá diz que reforma trabalhista será votada quando estiver 'madura'
10/05/2017 – Fonte: Senado Notícias



PLC 38/2017

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) afirmou nesta terça-feira (9) que o projeto de lei
da reforma trabalhista (PLC 38/2017) será amplamente discutido com centrais

sindicais e será votado quando estiver “maduro”. Jucá, que é líder do governo no
Senado, afirmou que a reforma precisa ser efetivada, mas não quis fazer uma previsão
de quando isso aconteceria.
- A expectativa é aprovar o mais rápido possível, explicando e mostrando o avanço
que é essa reforma. Falar em prazo seria prematuro, não vimos ainda o ritmo do
debate. A medida é urgente, mas deve ser votada quando estiver madura - disse o
senador.
Por sua vez, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), projeta um
prazo de 30 dias a dois meses para que a trajetória da reforma se complete na Casa.
No entanto, ele também disse que será garantida uma mesa de negociação.
- [Haverá] debate maduro, profundo sobre o tema, mas que também não representa
um adiamento sem conclusão. O Senado tem a responsabilidade de compreender a
importância da matéria e debatê-la de forma adequada, sem que o debate seja usado
como pretexto de procrastinação - afirmou.
Caso o Senado faça mudanças no conteúdo do projeto, ele precisará retornar à Câmara
dos Deputados. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que o poder
decisório dos senadores para modificar o texto é absoluto. No entanto, ele explicou
que essas decisões e mudanças podem ser atendidas por outras vias, de modo a
garantir a aprovação célere da reforma.
- Cabe ao Senado, se achar conveniente, fazer as mudanças que entender. Se houver
negociação de líderes, o presidente da República se comprometeu a não criar
dificuldade e fazer inclusive uma medida provisória para contemplar aquilo que fosse
consenso, para que a matéria não volte à Câmara.
Jucá disse ainda que o governo tem diferentes ferramentas para cumprir os pontos
negociados com as entidades sindicais sem precisar remeter o projeto a uma nova
rodada de votação na Câmara.
- O Senado não vai abrir mão de debater essa matéria, mas existem vários caminhos
que podem melhorar o texto sem ele ter que voltar à Câmara. Dependendo do tipo de
proposta, pode ser discutida numa emenda, numa outra redação, num veto ou numa
medida provisória. Vai depender do debate técnico - disse.
Cássio Cunha Lima elogiou o atual estado do projeto e disse não ver a necessidade de
alterações. Mesmo assim, caso essa seja a vontade dos senadores, ele disse que o
Executivo pode atender a esse pleito.
- O texto que veio da Câmara é muito bom. Poucas vezes eu vi um trabalho tão
qualificado quanto o feito pelo deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). O governo está
se dispondo a corrigir eventuais distorções. O prognóstico aqui do Senado é que
provavelmente não se mudará o texto.
Tramitação
No Senado, o projeto da reforma trabalhista passará por três comissões permanentes
antes de ser votado pelo Plenário: Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Assuntos
Econômicos (CAE) e Assuntos Sociais (CAS). Elas discutirão o texto simultaneamente,
mas não há expectativa quanto a uma data para apresentação dos relatórios.
O presidente Eunício Oliveira, garantiu que incluirá o projeto na pauta do Plenário “de
imediato” uma vez que as comissões tenham encerrado os seus trabalhos. Ele
assegurou que o seu compromisso é fazer a matéria ser votada, para que o seu destino
seja decidido pelo conjunto dos senadores.

Jucá, que também é o relator da proposta na CCJ, disse que o governo deverá requerer
urgência para a votação apenas depois que todas as comissões já tenham tomado
suas decisões. Ele explicou que esse pedido pode ser feito a qualquer momento, mas
que não vê necessidade de usar esse recurso num primeiro momento.
- Nada impede um pedido de urgência antes, mas achamos que isso não é necessário.
É possível fazer um debate consistente num prazo razoável. Vamos partir para o
entendimento - disse.
Antes da votação, o Plenário terá duas sessões temáticas para debater a reforma
trabalhista: a primeira nesta quinta-feira (11) e a outra na próxima terça-feira (16).
Todos os senadores poderão contribuir. Serão convidados representantes de seis
centrais sindicais.
Segundo Jucá, a última audiência pública sobre a reforma trabalhista nas comissões
ocorrerá na próxima segunda-feira (15). A partir daí, os colegiados se dedicarão a
debater o tema e discutir os relatórios.
Centrais
Representantes de centrais sindicais tiveram nesta terça-feira uma reunião preliminar
com o senador Romero Jucá para definir o caminho das negociações da reforma no
Senado. Um dos participantes foi o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP),
presidente da Força Sindical. Ele disse que acredita em mudanças no texto, que, na
sua opinião, são imprescindíveis.
- A reforma foi feita na Câmara por uma pessoa que não entende muito da relação
capital-trabalho, por isso veio tão incorreta. O Senado tem por obrigação corrigi-la,
tem mais responsabilidade e não está com tanta sede de vingança contra os
trabalhadores - disse o deputado.
Uma equipe técnica foi reunida por Jucá para recepcionar as reivindicações dos líderes
sindicais. Eles terão uma nova reunião nesta quarta-feira (10), às 9h30. Segundo
Paulo Pereira da Silva, o líder do governo garantiu espaço para que todos os pontos
da reforma sejam negociados.
- A reforma tem uma série de pontos que desorganiza e destrói a estrutura sindical e
tira direitos dos trabalhadores – alertou.
PMDB
O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), tem feito críticas constantes tanto
à reforma trabalhista quanto a outras propostas de reforma do presidente Michel
Temer. Romero Jucá negou que haja qualquer mobilização para nomear um novo líder.
- Não há movimento para tirar Renan da liderança do partido nem articulação dentro
do Planalto. Há discordância sobre as reformas. Vamos tentar convence-lo dentro de
uma linha de conversa. Todos estamos a favor dos trabalhadores e cada um tem sua
forma de expressar. [Renan] vai ter um papel importante - afirmou.
Jucá evitou falar sobre um fechamento de questão na bancada do PMDB sobre o
projeto. Segundo ele, essa decisão cabe à Executiva Nacional do partido.
Jucá defende debate da reforma trabalhista, mas não descarta regime de
urgência
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu nesta terça-feira,
9, que a proposta da reforma Trabalhista seja debatida amplamente na Casa, mas não

descartou a possibilidade de ser apresentado um pedido de urgência “a qualquer
momento” para que o tema seja votado com celeridade no plenário da Casa.
“Nada impede que a qualquer momento se apresente um pedido de urgência para ir
ao plenário. Mas a gente acha que isso não é necessário, tendo em vista que é possível
fazer um debate consistente num prazo razoável”, ressaltou Jucá, após reunião com
representantes das centrais sindicais, que pressionam para que o projeto não avance
no Senado.
Um pedido de urgência, levando a proposta à votação diretamente no plenário, deverá
ser apresentado apenas se as discussões nas comissões temáticas não avançarem,
até o início do recesso de julho, data que o governo espera ter concluída a discussão
do tema no Congresso.
Dentro do calendário preestabelecido, as três comissões temáticas que irão discutir a
proposta deverão realizar audiências públicas até o próximo dia 15. A partir dai, cada
um dos colegiados deverá iniciar a discussão e votação dos respectivos relatórios. Jucá
será o relator da Comissão de Constituição e Justiça.
Caso o texto, que foi aprovado pelos deputados, tenha alterações de “mérito”, o
projeto deverá retornar novamente para a Câmara, para nova votação. O líder do
governo no Senado não descartou, porém, que possíveis mudanças poderão ser feitas
em outros projetos, o que evitaria que o texto retorne à Câmara.
“O Senado não vai abrir mão de debater essa matéria. Então, dependendo do mérito
e do tipo de proposta, ela pode ser discutia em uma outra redação, numa questão de
mérito de emenda, numa possibilidade de veto ou mesmo de uma complementação
de legislação numa medida provisória. Existem vários caminhos que podem fazer com
que o texto seja melhorado”, disse o senador.
Jucá minimizou ainda a pressão por parte de integrantes da base aliada do governo
na Câmara, que têm condicionado a votação da Reforma da Previdência aos avanços
da trabalhista no Senado.
“Isso depende do presidente das duas Casas. Nem a Câmara condiciona o Senado a
nenhum tipo de pressão, nem o Senado pressiona a Câmara a nenhum tipo de pressão
de votação. Acho que a Câmara deve votar quando bem entender a reforma da
Previdência e o Senado vai votar quando bem entender e quando a matéria trabalhista
estiver pronta”, ressaltou o parlamentar.
O encontro com as centrais ocorreu logo após integrantes da bancada do PMDB do
Senado se reunirem com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.
Atualmente, o líder do partido no Senado, Renan Calheiros (AL), tem sido o principal
crítico às propostas encaminhadas pelo governo para tentar equilibrar as contas da
União. “O presidente Michel Temer hoje pela manhã pediu ao Senado que abrisse a
discussão, que fizéssemos o debate consistente para que pudéssemos votar o quanto
antes essa matéria”, disse Jucá.
Questão
O senador, que também acumula a presidência nacional do PMDB, lembrou ainda que
a legenda não definiu um fechamento de questão em torno da votação da reforma
Previdenciária na Câmara. “O partido ainda não foi provocado pela Câmara. Não
chegou nenhum documento. Portanto, só vamos discutir qualquer questão de
fechamento de partido se houver provocação da bancada”, afirmou.
Integrantes da cúpula dos partidos da base aliada esperam que o PMDB tome a
iniciativa para também fechar questão em torno da Previdência. Em jantar realizado

na última quinta-feira entre integrantes da cúpula do PSDB, Temer e Jucá, foi discutida
a possibilidade de realizar o fechamento de questão de forma conjunta, nos dias que
antecedem a votação da reforma da Previdência no plenário.
A ideia é causar um “grande impacto político” com a iniciativa e gerar um efeito cascata
entre as demais legenda da base aliada, criando um ambiente amplamente favorável
à votação da proposta.
O fechamento de questão, no jargão político, ocorre quando o comando nacional de
uma legenda determina aos integrantes do partido no Congresso que votem da forma
como foi orientado pela cúpula, sob pena de serem aplicadas penalidades aos
dissidentes.
Modernização da lei trabalhista privilegia acordos coletivos
10/05/2017 – Fonte: Portal Brasil
Direitos trabalhistas

Uma das bases da proposta de modernização trabalhista, que tramita atualmente no
Senado Federal, é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Com a aprovação
da proposta, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas terá valor de
lei, conforme estabelece a Constituição do Brasil.
Na visão do relator da proposta na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho (PSDBRN), uma das vantagens da negociação direta é criar formas no trabalho para melhorar
a qualidade de vida. Como exemplo, ele cita a possibilidade de o trabalhador sair mais
cedo do trabalho ao fazer uma intrajornada menor.
“Chegar mais cedo em casa, por exemplo, é bom para o trabalhador, que fica mais
tempo com a família e melhora a qualidade de vida. E é bom para o empresário, que
vai fechar sua fábrica mais cedo e diminuir o seu custo com energia e manutenção”,
disse o parlamentar, em entrevista ao Portal Brasil.
Para o coordenador do grupo de trabalho sobre modernização da legislação trabalhista
do Ministério do Trabalho, Admilson Moreira, a valorização dos acordos coletivos
também terá efeito na discussão dentro da Justiça. “Se, por ventura, o Judiciário tiver
que apreciar esse acordo, terá sempre que privilegiar a vontade das partes”, disse.
Direitos
Outra base da proposta é a manutenção de direitos dos trabalhadores. “Não corta
nenhum direito dos trabalhadores. Dá uma chance para empresa e trabalhador
definirem melhor as regras do seu ambiente de trabalho, de forma mais adequada aos
dois lados”, explicou o professor da Universidade de São Paulo (USP) Helio Zylberstajn.

Ministério do Trabalho lança ferramenta com informações de entidades
sindicais
10/05/2017 – Fonte: Agência Brasil

Brasília - Ministério do Trabalho e Emprego lança portal com informações sobre
organizações sindicaisJosé Cruz/Agência Brasil
O Ministério do Trabalho e Emprego lançou hoje (9) o Portal Relações de Trabalho, um
sistema com informações sobre organizações sindicais no país. Inicialmente, a
ferramenta tem dados relativos a três eixos temáticos: entidades sindicais,
arrecadação e registro sindical baseados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais
(CNES) e no Anuário de Contribuição Sindical da Caixa Econômica Federal.
Segundo o portal, o país tem atualmente 17.183 entidades sindicais, das quais 73%
estão no meio urbano. A maior predominância dessas entidades está na Região
Sudeste com 33,8%, seguida por Nordeste com 24,24%, Sul (23,96%), Centro-Oeste
(10,7%) e Norte (7,22%).
Em 2016, as entidades sindicais arrecadaram R$ 3,5 bilhões. A classe trabalhadora foi
responsável pelo recolhimento de R$ 1,9 bilhão desse valor, o correspondente a
71,52%. Os dados são detalhados segundo a entidade sindical, arrecadação e o
registro sindical.
A ferramenta aponta que Central Única dos Trabalhadores (CUT) é a maior instituição
sindical do país, que engloba 2.421 entidades sindicais, seguida por Força Sindical,
que inclui 1.752 entidades e União Geral dos Trabalhadores (UGT), que envolve 1.374
instituições sindicais.
“É uma tendência do Estado brasileiro a transparência, que corresponde a uma
exigência do cidadão de que os dados sejam de conhecimento de todos. O povo exige
e é dever do Estado dar satisfação dos seus números. No mundo de trabalho essa
necessidade é ainda mais gritante”, disse o secretário executivo do Ministério do
Trabalho, Antônio Correia de Almeida.
Para o assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Cristiano Zaranza, o portal permitirá maior transparência da atuação dos sindicatos no
país. “Ganha a sociedade por ter uma maior visibilidade do que a classe sindical faz”,
avalia.
O presidente da Força Sindical no Pará, Ivo Freitas, ressaltou que a ferramenta é
“oportuna” ao permitir que o governo trace políticas públicas mais efetivas com as
informações consolidadas pelo sistema.
Portal traz informações sobre sindicatos de todo o Brasil
10/05/2017 – Fonte: Blog Jair Sampaio
As informações sobre as entidades sindicais que atuam no país já estão disponíveis
para todos os cidadãos brasileiros pela internet. O Ministério do Trabalho lançou nesta

terça-feira (9), em Brasília, o Portal de Relações do Trabalho, que vai apresentar dados
sobre as organizações sindicais e as relações de trabalho no Brasil. O portal pode ser
acessado pelo link http://relacoesdotrabalho.mte.gov.br. "Esta é uma ferramenta
importante para dar ainda mais transparência às informações sobre o funcionamento
da administração pública e sobre a execução de suas ações e resultados", afirma o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
Desenvolvido pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério, com apoio da
Universidade Federal de Brasília (UNB), o portal traz informações relativas a três eixos
temáticos - entidades sindicais, arrecadação e registro sindical.
Nele, é possível encontrar desde o perfil das diretorias até os valores arrecadados
pelos sindicatos, federações e confederações, nos estados e regiões. "É uma
ferramenta essencial para a transparência, para que a sociedade tenha domínio público
sobre a quantidade de sindicatos e os valores arrecadados", pontua o secretárioadjunto de Relações do Trabalho, Luis Carlos Barbosa.
Segundo a analista de Políticas Sociais do Ministério, Natália Cassanelli, o portal é
resultado de mais de dois anos de trabalho. As informações são extraídas dos registros
administrativos do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), Sistema de
Negociações Coletivas de Trabalho (Mediador) e Sistema de Registro de Empresas de
Trabalho Temporário (Sirett), além do Anuário de Contribuição Sindical da Caixa e da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
"São informações que ficavam na Secretaria de Relações do Trabalho e havia muita
demanda por elas. Agora, essas informações estão em um portal amigável,
autoexplicativo e fácil de consultar", disse a analista, que apresentou o portal, no
auditório do Ministério do Trabalho.
Mais informações - Cassanelli acrescentou que o objetivo é ampliar o número de
informações de três para oito eixos temáticos, incluindo em breve dados da base de
empregados e empregadores, negociações e acordos coletivos de todo o país, entre
outros. "O mais importante é possibilitar à sociedade que ela entre no site para obter
os dados, sem precisar de uma procuração ou de uma petição no Ministério",
acrescentou Luis Carlos Barbosa.
O coordenador da Comissão Nacional de Relações do Trabalho da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Cristiano Barreto Zaranza, classificou a
iniciativa como "um grande passo dentro do Ministério do Trabalho". Representando
os empregadores no lançamento, ele afirmou que o Portal beneficia tanto as entidades
sindicais quanto o quadro profissional do Ministério, mas principalmente a sociedade.
"A sociedade ganha porque tem maior visibilidade do que acontece hoje nas entidades
sindicais. O Ministério avançou nisso, com qualidade", comentou.
O presidente da Força Sindical do Pará, Ivo Borges de Freitas, também viu pontos
positivos no portal. "Essas ferramentas são necessárias e muito oportunas. É
importante saber quem nós dos sindicatos somos realmente, porque o Brasil é um país
continental, muito grande", disse o representante dos trabalhadores.
Paulinho da Força: Governo acenou com ‘compensação’ ao fim do imposto
sindical
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP) afirmou nesta
terça-feira, 9, ao Broadcast Político que o governo “acenou” com a uma
“compensação” ao fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Com a medida, Paulinho
da Força, como é conhecido o deputado, disse que o Palácio do Planalto espera diminuir
a resistência de parlamentares às reformas trabalhista e da Previdência.

O fim da obrigatoriedade do imposto sindical foi proposto pelo relator da reforma
trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). A proposta foi aprovada
durante a votação da proposta no plenário da Casa, mas enfrenta resistência no
Senado, onde a reforma tramita atualmente. O próprio ministro do Trabalho, o
deputado licenciado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), já admitiu ser contra a medida.
Segundo Paulinho, a “compensação” poderá ser enviada junto com a MP que o governo
promete editar corrigindo alguns pontos da reforma trabalhista. De acordo com ele, o
texto da MP pode trazer proposta apresentada pelo deputado Bebeto (PSB-BA) para
criar um conselho de trabalhadores e empresários, onde seriam negociadas
contribuições pagas pelos trabalhadores. Dessa forma, o governo seria excluído de
negociações sindicais.
“O governo acenou com uma MP baseada no projeto do Bebeto. Começamos a
negociar hoje, vamos ver como a negociação evolui”, afirmou Paulinho da Força, que
é presidente do Solidariedade. Embora o governo tenha feito esse “aceno”, o
parlamentar paulista disse que o principal objetivo das centrais sindicais continua
sendo tentar aprovar no Senado o fim escalonado do imposto sindical.
Oficialmente chamado de contribuição sindical, o imposto sindical equivale ao valor de
um dia de trabalho do empregado. Segundo a legislação vigente, trabalhadores e
empresários são obrigados a pagar a contribuição uma vez por ano, mesmo que não
sejam associados a um sindicato. O imposto é responsável por financiar a estrutura
da organização sindical. Do total arrecadado, 10% vão para o Ministério do Trabalho.
'Até parece que chegamos aqui para destruir trabalhadores', diz Temer
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer fez nesta terça-feira (9) um discurso a portas fechadas no
Palácio do Planalto em que disse ver uma "luta política" contra seu governo e que não
chegou ao cargo para "destruir trabalhadores".
Segundo Temer, o primeiro momento dessa disputa política foi a "alegação do golpe"
contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, agora, sua gestão sofre com a campanha
contra as reformas trabalhista e previdenciária, alvo de resistência, inclusive, entre
integrantes de sua base aliada.
Em defesa das propostas, ambas em tramitação no Congresso, Temer admitiu que a
reforma da Previdência é "saborosa para a oposição e amarga para a situação" e disse
que as mudanças nas leis trabalhistas não retiram direitos dos trabalhadores. "As
mentiras alardeadas têm sido brutais", declarou.
"Vejo uma luta política. A questão trabalhista é uma luta política. Com todas as vênias,
não há violação alguma a direito algum, é que as pessoas acham que, se não tiver na
lei, não vale", declarou Temer, segundo a Folha apurou junto a participantes do
encontro.
"Até parece que chegamos aqui para destruir os trabalhadores. O destino me colocou
aqui, Deus me colocou aqui para cumprir uma missão difícil, complicada", completou
Temer.
O discurso foi feito em reunião convocada pelo presidente para pedir apoio à bancada
do PMDB no Senado às reformas e também para tentar pacificar o líder do partido na
Casa, Renan Calheiros (AL), que tem feito críticas duras e públicas ao governo.
Renan, por sua vez, não foi tão duro como é em público diante de Temer mas disse
que é preciso "saber até onde ir" na defesa das reformas que, segundo ele, têm
compromisso com o "capitalismo selvagem".

Eunício marca duas sessões temáticas no Plenário para discutir a reforma
trabalhista
10/05/2017 – Fonte: Senado Notícias



PLC 38/2017

Durante a reunião de líderes desta terça-feira (9), o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, anunciou a realização de duas sessões temáticas no Plenário do Senado para
discutir o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, que trata da reforma trabalhista.
As sessões foram marcadas para esta quinta-feira (11) e para a próxima terça-feira
(16) com a participação de seis convidados em cada uma. A intenção do presidente é
ampliar o debate da proposta além das discussões que serão realizadas nas comissões.
O presidente do Senado disse que assim que a matéria estiver pronta para ser votada
em Plenário ele a incluirá na pauta. Ele não quis estabelecer um prazo para isso.
Eunício Oliveira lembrou que a reforma vai ser analisada em três comissões: de
Assuntos Econômicos (CAE); de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos
Sociais (CAS). Ele se comprometeu a não pautar nenhum pedido de urgência para o
projeto até que o trabalho nas comissões se esgote.
- São os prazos naturais das comissões: de debate, de apresentação de relatório, de
pedido de vista - vai ser natural que tenha pedido de vista - e de votação. Votado nas
comissões temáticas, eu trarei de imediato para ser votado no Plenário do Senado disse o presidente do Senado.
Questionado sobre a reunião ocorrida no fim da manhã desta terça entre senadores
do PMDB e o presidente da República, Michel Temer; Eunício disse que Temer
compreende que o Senado poderá fazer mudanças no texto enviado pelos deputados,
porém está disposto a editar uma medida provisória para contemplar outros pontos
de consenso entre os parlamentares para evitar o retorno da matéria à Câmara dos
Deputados.
- Se houver conveniência, tanto dos senadores como da parte do presidente da
República, ele se comprometeu a não criar dificuldade, se fosse o caso, faria inclusive
uma medida provisória, se houvesse uma negociação de líderes, para contemplar
aquilo que fosse consenso aqui para que a matéria não volte à Câmara.
Mas, se tiver que voltar à Câmara, ele compreende, foi presidente de uma das Casas
e compreende que nós vivemos numa democracia e no sistema bicameral, portanto
cabe ao Senado, se quiser e achar conveniente, fazer as mudanças que entender e
devolver para a Câmara - explicou Eunício Oliveira.
Renan diz a Temer que é preciso 'saber até onde ir' com reformas
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em reunião com o presidente Michel Temer nesta terça-feira (9), o líder do PMDB no
Senado, Renan Calheiros (AL), disse que é preciso "saber até onde ir" na defesa das

reformas trabalhista e da Previdência que, segundo ele, têm compromisso com o
"capitalismo selvagem".
Crítico contumaz às mudanças propostas pelo Planalto, Renan disse que a bancada do
PMDB, partido do presidente, tem que ajudar Temer a "estabilizar o governo", mas
não pode "degringolar" no debate das medidas.
"Entendo que o papel de Temer é esse [defender as reformas] e a bancada do PMDB,
na medida do possível, tem que colaborar e incentivar o capital, mas não podemos
degringolar, passar da linha da bola para dizer que nossos compromissos nas reformas
são compromissos com o capitalismo selvagem", disse Renan.
"É preciso ajudar o presidente Michel para que a gente tenha um ponto de equilíbrio
nessas reformas", completou, segundo relatos de participantes.
Em tom irônico e a portas fechadas, o senador alagoano disse que "nada substitui" um
encontro em que "gente crescidinha" consiga discutir estratégias e encaminhamentos.
"Não podemos deixar de conversar", disse Renan em citando Temer e o ministro
Henrique Meirelles (Fazenda), também presente à reunião.
Segundo a Folha apurou, Renan fez ainda uma pequena deferência a Temer ao dizer
que entendia o papel do presidente na defesa das reformas, mas ponderou que é
necessário "chamar todo mundo" para o diálogo antes de aprová-las no Congresso.
O presidente convocou a bancada do PMDB no Senado para pedir apoio às reformas
em tramitação no Congresso e também para tentar pacificar Renan, que tem feito
críticas duras e públicas ao governo.
O líder da bancada peemedebista evitou ataques mais duros diante de Temer, o que
foi interpretado por auxiliares do presidente como um sinal de que o diálogo ainda
está aberto.
Assessores de Temer dizem que é um rompimento com o Renan agora —e sua
destituição da liderança da bancada do PMDB no Senado— não interessa ao governo.
Na noite desta terça (9), senadores do PMDB participarão de um jantar na casa de
Marta Suplicy (SP) para debater a situação de Renan na liderança da bancada do
partido. O incômodo de parte dos peemedebistas é que Renan faz críticas ao governo
e às reformas sem consultá-los e que é preciso colocar um freio nessa postura.
‘Vamos convencer ele ou ele a nós’, diz Jucá sobre Renan
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), disse nesta terça-feira, 9, que a
postura do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), que vinha fazendo críticas
públicas à reforma trabalhista, estava “muito confortável” na reunião da bancada com
o presidente Michel Temer.
Segundo Jucá, o senador alagoano participou do debate, foi um dos primeiros a falar
e deu uma “colaboração importante”. “Causou alegria a presença de Renan, que é um
senador importante, líder do maior partido na Casa e que agora deve se colocar a
serviço da bancada e do País”, disse.
Jucá negou ainda que haja algum movimento para tirar Renan da liderança do partido,
“muito menos tratada pelo Planalto” e que ainda pode haver discordâncias internas,
mas que serão debatidas. “Vamos convencer ele ou ele a nós”, afirmou.
O líder do governo disse ainda que acredita estar com razão em algumas questões,
mas que é legítimo Renan discordar. Segundo Jucá, o líder do PMDB falou que não

quer a retirada de direitos. “Mas vamos ver os pontos que em tese alguém diz que
tem retirada de direitos. Não é uma discussão de opinião, é discussão de texto,
legislação.”
Jucá afirmou ainda que, durante a reunião, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
fez uma apresentação sobre a reforma e que a bancada definiu que na próxima quintafeira e na terça-feira da semana que vem haverá uma audiência no Senado para
discutir a matéria. “Fizemos essa opção para dar margem a todos os senadores não
só os das comissões”, disse.
Questionado sobre a ideia do governo em pedir regime de urgência para a proposta,
Jucá afirmou que a matéria passará pelas três comissões e que “eventualmente em
algum momento poderá ter requerimento de urgência”.
Ele explicou ainda que essa medida deverá ser adotada apenas após o relatório chegar
ao Plenário, para possibilitar que os senadores façam eventuais emendas. “Não vamos
cercear o direito de apresentar emendas”, afirmou. “Eu sempre defendi que a matéria
passasse na CCJ, para não se ter amanhã alguma lacuna e questionamentos de
inconstitucionalidade”, disse.
A ideia de passar o texto pelas comissões já havia sido defendida publicamente por
Renan. Ao ter que ser apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de
Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), o andamento da matéria
levará pelo menos 30 dias. Jucá é o relator na CCJ.
O Planalto queria tentar acelerar o trâmite da proposta para atender a um pleito de
deputados que pressionam o presidente Michel Temer para dividir a atenção com os
senadores, já que a Câmara tem sofrido o desgaste com a apreciação da reforma da
previdência.
Jucá rebateu a tese do desgaste e disse que a reforma trabalhista terá um resultado
“extremamente popular e não impopular”. “Impopular é a falta de emprego. (…) no
final do processo teremos a inversão do processo, aqueles que votaram a favor terão
ajudado a criar emprego”, afirmou.
O líder do governo disse ainda que o Senado é soberano e que apesar de ter a
consciência da urgência do tema, os parlamentares não deixarão de debater a matéria.
“Não há nenhum tipo de processo para tolher o debate no Senado, mas a gente tem
a consciência de que aprovando e modernizando a legislação trabalhista – que não tira
direitos e vamos mostrar isso no debate – vamos gerar mais emprego”, completou.
Apesar de reconhecer a necessidade de um tramite célere, Jucá evitou em falar em
datas. “A matéria irá para plenário no momento que estiver madura”, disse. “Não
quero marcar data, não vou fixar data. Vamos pari passu, caminhando. O importante
é avançar.”
Jucá avisou ainda que terá um encontro na tarde desta terça com representantes das
centrais sindicais e que está disposto a ter um “diálogo aberto”. “Vou pedir que
apontem onde a proposta está tirando direitos”, disse.
Previdência
Jucá disse ainda que o Senado não interfere na tramitação da reforma da previdência
na Câmara. Ele defendeu que a medida precisa ser melhor explicada para a população.
“A reforma hoje na comissão é um texto muito mais de visão social, palatável. O Brasil
está fazendo uma reforma da previdência diferente, com uma transição de logo prazo”,
disse.

O líder do governo, que é também presidente do PMDB, disse ainda que não há no
partido ainda uma decisão sobre fechamento de questão e que qualquer decisão neste
sentido precisa ser tratada pela Executiva. “Não encaminharam nada a mim.”
Retirada de idade mínima para que servidor antigo tenha integralidade é
rejeitada
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A comissão especial da Câmara que analisa reforma da Previdência rejeitou por 22
votos a favor e 14 contrários destaque do PSB que retirava a necessidade de idade
mínima (65 para homens e 62 para mulheres) para que os servidores que ingressaram
no serviço público antes de 2003 obtenham integralidade dos benefícios.
Esse é oitavo destaque apreciado pela comissão. Faltam dois outros destaques para
conclusão da votação, que já dura mais de sete horas.
O vice-líder do DEM, deputado Pauderney Avelino (AM), adiantou que as lideranças do
governo estão construindo uma solução para as regras desses servidores para ser
votada no plenário da Câmara.
'Não está fácil', diz ministro sobre convencer PRB a apoiar reforma
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou nesta
terça-feira (9) que "não está fácil" convencer os parlamentares do PRB, legenda da
qual é presidente licenciado, a votar a favor da reforma da Previdência.
"Na medida que posso, ou sou demandado, tento ajudar. Mas não está fácil não. Acho
que a maioria vai votar a favor, mas há um desconforto com a reforma", declarou.
De acordo com Pereira, que deu entrevista à imprensa para fazer um balanço de um
ano à frente da pasta, a comunicação do governo sobre a reforma da Previdência "não
foi bem feita".
"A comunicação não foi bem feita, ou melhor, foi feito o que era possível, mas a
comunicação da oposição é covarde e mentirosa. Meu motorista veio me perguntar se
vão acabar com o 13º salário", exemplificou. "O governo está fazendo bem em
melhorar a comunicação".
Em abril, o presidente Michel Temer decidiu devolver o comando da Camex à pasta
comandada por Pereira, o que fortaleceu o aliado. A secretaria havia sido transferida
ao Itamaraty no início do governo, em uma tentativa de dar mais força ao ministério
comandado pelo ex-chanceler José Serra (PSDB-SP).
O PRB tem 24 deputados, é uma das mais fieis na base aliada de Temer e pode ser
crucial na aprovação da reforma da Previdência.
Se PMDB não fechar questão, outros não fecharão, diz Mansur sobre
Previdência
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) cobrou nesta
terça-feira, 9, que o PMDB feche questão a favor da reforma da Previdência. Segundo
o parlamentar paulista, outras legendas da base aliada, incluindo sua sigla, só fecharão
questão se o partido do presidente Michel Temer fizer isso antes.

“O PMDB tem que fechar questão em cima disso. Se o PMDB não fechar, os outros
partidos não vão fechar”, afirmou Mansur ao Broadcast Político.
O parlamentar paulista previu que um eventual fechamento de questão dos
peemedebistas “puxará” outros partidos grandes e médios da base aliada no
Congresso Nacional a também fecharem questão.
O fechamento de questão é uma decisão tomada pela direção de um partido e que
obriga deputados e senadores dessa legenda a votarem conforme a orientação da
sigla. Caso contrário, esses parlamentares podem ser punidos até mesmo com a
expulsão do partido.
‘Só vamos investir se as reformas saírem’, diz fundador da Cosan
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O empresário Rubens Ometto Silveira Mello, fundador do grupo Cosan, que atua em
áreas de distribuição de combustíveis, usinas sucroalcooleiras a logística, está otimista
em relação à economia. Ometto diz que o presidente Michel Temer fez importantes
mudanças desde que assumiu, como o encaminhamento e aprovação de importantes
reformas.
Para Mello, a aprovação das reformas é essencial para atrair investimentos. “Só vamos
investir no País, se todas as reformas forem aprovadas.”
Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista.
O sr. vê sinais de recuperação da economia?
Vejo que o Brasil está melhorando. (O presidente Michel) Temer está fazendo um
excelente trabalho. O fato de ele dizer que não é candidato permite não fazer um
governo populista.
Ele está querendo deixar como legado as reformas e fazer o que precisa ser feito. Já
aprovou o Teto dos Gastos, está conduzindo as reformas Trabalhista e da Previdência.
Depois, virá a Política e a Tributária. Com isso, fará com que a inflação caia e que o
País acabe com déficit fiscal. A inflação caindo, tem reflexo nos juros e aumenta a
credibilidade do Brasil e volta a gerar emprego.
Mas já há ambiente para criar emprego?
Se o País voltar a crescer, claro que há. Arriscaria dizer que, se Temer não conseguir
fazer as reformas, não vai mais ter reforma. Ele é do ninho político. Ele tem condição
de convencer (os políticos) e entender as demandas.
Até agora está (convencendo). Temos de apoiá-lo porque é fundamental para o País.
E, se não for aprovado, estamos entre o céu e inferno. Tem de ter um patriotismo em
favor de um bem maior e essas reformas consolidam isso.
Quais são as prioritárias?
Todas. O Brasil precisa se modernizar. Por que existe a corrupção? Porque você tem
um Estado fortemente empresário. Se você tira o governo da posição de empresário,
não tem corrupção.
Se tem corrupção na minha empresa, eu combato. Se é uma empresa do governo,
não tem ninguém olhando isso com interesse macro. Se tirar o governo como
empresário, a corrupção diminui.

Havia no governo anterior uma relação promíscua entre o setor privado e
público?
No governo petista piorou muito. Mas qualquer governo que tenha o Estado como
empresário, o convite à corrupção é muito grande.
Como combater isso?
Sistema de gestão com meritocracia. Qual o estímulo que tem uma pessoa que é
funcionária pública e não pode ser mandada embora? Se não tem dono, não tem gente
em cima preocupada em fazer uma gestão saudável e dar o máximo do rendimento.
Isso gera um prejuízo enorme.
O prefeito João Doria ganhou a eleição com esse discurso. O sr. acha que falta
um pouco desse gestor no governo federal?
Acho. O Doria é um caso específico. Tem de fazer com que isso seja generalizado.
Surgirão outros expoentes como ele.
Mas há forte resistência dos servidores públicos para aprovar a reforma da
Previdência. O governo tem de endurecer?
Acho. Tem que ser duro o suficiente até conseguir aprovar. O ótimo é o inimigo do
bom.
O que compete ao governo exatamente?
O setor público tem de se concentrar em saúde, educação e defesa. Não deve se meter
na parte econômica, fazendo intervenção com política artificial de preços. Não se
controla a inflação intervindo na economia.
Já se tem as agências reguladoras. Vamos muito a Brasília pedir autorização. Isso leva
você a supervalorizar o funcionário público. O nível de corrupção é elevado com a
participação enorme do Estado na economia, com o excesso de regras.
Como o sr. vê o cenário econômico e político para 2018? Novas lideranças vão
aparecer?
Novas lideranças sempre aparecem.
O sr. tem ambição política?
Não. Nem para cargos.
A imagem do empresariado ficou arranhada com a Lava Jato?
O empresário é sempre visto como bandido. É injusto. Única novela que eu vi que o
empresário era bom foi em Pecado Capital (de Janete Clair), com o personagem de
Lima Duarte (Salviano Lisboa).
Qual o legado da Lava Jato?
Vai haver renovação grande. E é muito saudável. Muda a maneira de fazer negócio
entre público e privado.
A crise deixou os ativos baratos e atraiu investidores estrangeiros. Como vê
esse movimento?
Não me preocupo. Tenho expertise, sei o que vou fazer, sei o que eles vão fazer.
Confio na minha competência, eu já vi esse filme várias vezes. Nossa sociedade com
a Shell foi bem-sucedida porque aliamos a expertise tecnológica da Shell e estamos
do lado do negócio. O olho do dono engorda o rebanho. Investidores estrangeiros são
bem-vindos.
Os futuros investimentos da Cosan estão ligados ao cenário político e
econômico?
Se as reformas não forem aprovadas, eu não tenho interesse nenhum em fazer
investimentos no Brasil.

Tem algum investimento congelado na Cosan?
A gente nunca para (de investir). Tem muita coisa rolando. Mas a gente poderia ser
muito mais agressivo.
Há interesse da Cosan em investir na Ferrogrão e em outros setores?
Interessa sim (a Ferrogrão, ferrovia que ligará a região Centro-Oeste ao Norte do
País). Faz sentido ao nosso negócio. Mas não tem nada em curso. O projeto ainda está
muito cru. A Cosan sempre analisa oportunidades nas áreas onde atua.
‘Reforma virou uma corrida por privilégios’, diz presidente do IBGE
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
À frente do instituto responsável pelas estatísticas oficiais econômicas, sociais e
demográficas no Brasil, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Paulo Rabello de Castro, diz que a proposta de mudanças nas regras de
aposentadoria e pensões é uma “reforma mínima”. “Quem acha que esta é uma
reforma muito séria, muito dura, não tem noção dos dados demográficos brasileiros e
da situação fiscal”, afirma.
Ele alerta ainda que a discussão está contaminada pela “confusão” entre Previdência
e assistencialismo e que o que se vê hoje no Brasil é uma “corrida por privilégios”.
Como deve evoluir a demografia do Brasil daqui para frente?
Não podemos dizer que daqui para frente há uma tendência ao envelhecimento. É
preciso mudar o tempo do verbo. O Brasil já vem, desde os anos 80, sofrendo uma
transformação histórica na sua estrutura demográfica, toda ela apontada para um
rápido, muito célere, envelhecimento da população. A tendência é termos, daqui para
a frente, uma proporção bem mais relevante de idosos sobre crianças.
O que as pessoas não sabem é que o tipo de Previdência que o Brasil optou por ter,
tanto no setor público quanto no setor privado, enseja a necessidade de termos mais
crianças vindo para pagar a conta dos que se aposentam, e isso é exatamente o que
não acontecerá. Há três tipos de Previdência.
Uma com lastro em ativos, em que o indivíduo vai contar com o conjunto das próprias
contribuições. Essa é a ideal, mas infelizmente não temos nenhum caso de Previdência
lastreada, a não ser o Funpresp, que é o fundo complementar de Previdência do setor
público.
O segundo tipo, que é majoritário, é sem lastro, mas com suporte populacional. E o
terceiro é justamente a Previdência tradicional do setor público, que não tem lastro
em nada e não tem suporte populacional, porque ela não foi feita para você ir
empregando mais funcionários públicos para pagar no futuro.
O IBGE tem feito pesquisas sobre a mulher no mercado de trabalho. O sr. acha
necessária uma idade mínima menor para elas?
Não há polêmica quanto aos dados. As mulheres têm uma sobrevida superior à dos
homens, estatisticamente. Mas é preciso ter cuidado, olhar a sobrevida para aqueles
que atingiram determinada faixa de idade. A pergunta mais relevante seria: ao atingir
50 anos de idade, por exemplo, qual é a expectativa de vida? As mulheres hoje
ultrapassam os 80, os homens ainda não. E a diferença pode ser de 5 ou 6 anos a
mais para as mulheres.
Faz sentido ter idade mínima menor para mulheres?
Nesse sentido, seria contraditório se as mulheres viessem a se aposentar mais
precocemente, porque elas justamente sobrevivem aos homens.

A bancada feminina na Câmara argumenta que as mulheres ganham menos
do que os homens. O sr. concorda?
Mas o que isso tem a ver com as regras de aposentadoria é que eu não sei. Na
realidade, instituiu-se no Brasil uma mentalidade que ainda não foi afastada, de
caráter assistencialista, em relação a qualquer regra previdenciária. Se confunde
Previdência com algum tipo de assistência ou até de compensação por desvantagens
diversas.
A confusão entre assistencialismo e Previdência está custando caro ao Brasil?
Não está custando caro; está custando caríssimo. Num País onde os privilégios
começam no próprio setor público, a partir do momento em que um tipo de privilégio
abusivo do ponto de vista de possibilidade de pagamento que o País tem é instituído,
a régua passa a ser essa. Todos passam a postular uma compensação por alguém que
tem um privilégio maior. Nós estamos no Brasil diante de uma corrida por privilégios.
Isso está dominando as discussões sobre a reforma?
Claro. E o governo está perdendo a guerra de comunicação em relação a esse debate.
Por isso é que fiz questão e tento colaborar com o resto do governo nesse
esclarecimento, ao separar as Previdências que nem suporte populacional têm
daquelas que têm pelo menos o suporte populacional como apoio, que é o típico INSS.
E isso faz uma diferença enorme.
No caso dos Estados, o que estamos vendo é que essa Previdência quebrou,
não?
Eu não gosto da palavra “quebrou”, porque pode significar muitas coisas. Cada caso é
um caso, tem situação de Estados que estão bem próximos até de um razoável
equilíbrio atuarial, e a maioria, que está bastante desequilibrada.
O desequilíbrio na Previdência rural também é muito grande, não?
Não se deveria falar em desequilíbrio na Previdência rural. É uma conta de assistência
que está sendo bancada pela Previdência. Geralmente, vemos nos jornais que o déficit
da Previdência ultrapassa R$ 100 bilhões, mas a maior parte desse valor constitui essa
conta de assistência previdenciária rural que, obviamente, não tem qualquer tipo de
equilíbrio nem condição de se equilibrar.
O sr. acha que a reforma será aprovada?
Eu torço para que ela seja aprovada, tendo em vista que ela constitui o que a gente
poderia chamar de reforma mínima. É uma reforma do sistema atual, sem mudança
do sistema. Muito proximamente, teremos de debater a Previdência do futuro, que vai
ter de passar a ser uma Previdência dotada de lastro, aquela que hoje é praticamente
inexistente no Brasil.
Essa vai ser a verdadeira resposta para as próximas gerações. Portanto, esta é uma
reforma mínima. Quem acha que esta é uma reforma muito séria, muito dura, não
tem noção dos dados demográficos brasileiros e da situação fiscal.
Artigo: A soma dos 'interesses' não cabe no PIB
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Sob o aspecto dos interesses, cremos que a transmissão ao vivo das sessões do
Congresso Nacional (canais 3 a 10) sejam imperdíveis para quem pretende decifrar as
dificuldades que estamos atravessando.
Quando assistimos à conflagração de argumentos a respeito de um problema objetivo,
bem caracterizado e produto natural da demografia —a óbvia impossibilidade de
realizar, ao mesmo tempo, um robusto crescimento econômico inclusivo e generosas
Previdência e assistência sociais, porque os recursos de que dispõe a sociedade são

finitos—, somos obrigados a aceitar que a seleção natural desenvolveu o cérebro
humano para buscar a sua sobrevivência, e não "filosofar".
Milhões de anos de seleção privilegiaram o portador do cérebro capaz de antecipar os
"riscos" que no mundo físico e humano o ameaçavam e, assim, deixar descendentes.
Seu objetivo, o seu "interesse", estava na sua sobrevivência e no seu sucesso
reprodutivo, como qualquer outra espécie na natureza.
É difícil aceitar que a digna "maioria" da oposição é oposição porque tem uma visão
alternativa do mundo. Ao contrário, as suas "convicções" escondem o seu "interesse".
Para fazê-lo, tem que assumir uma "fé religiosa" que abomina toda a evidencia
empírica e, ao fim, em desespero histérico, recusar a aritmética e a evidência empírica.
A prova disso é que ela é fortemente constituída por funcionários públicos beneficiários
de direitos "mal" adquiridos em administrações que somaram a covardia ao laxismo.
Apenas revelam o óbvio: na sua escala de valores, seu "interesse" pretere a lógica do
teorema de Pitágoras que aprenderam no colegial.
E quem é a "minoria" dos opositores? Os falsos sindicatos, que desde Vargas foram
instrumento auxiliar do Estado. Hoje, sabemos que são ainda pior. Aproveitando-se
do monopólio da unicidade e do imposto sindical, do qual não prestam contas a
ninguém, vendem-se, às escancaras, ao patronato! Aqui não há disfarce nem
sofisticação: defendem os seus "interesses" cínica e primitivamente.
E os que defendem as "reformas" não têm "interesses"? Claro que sim! Basta ver, por
exemplo, como defendem os juros subsidiados, os incentivos "mal" adquiridos e
resistem ao aumento bem calibrado do imposto sobre a renda do capital etc.
Tudo isso apenas revela que nosso cérebro é especialmente esperto. Esconde nosso
"interesse" sob o manto da razão. Então, qual é o problema? É, de novo, uma questão
aritmética: a soma dos "interesses" não cabe no PIB! Essa não é uma questão
econômica. É uma questão política, que numa democracia deve ser arbitrada por
maioria qualificada no Congresso Nacional.
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Fitch reduz previsão de crescimento do Brasil em 2017 de 0,7% para 0,5%
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A agência de classificação de risco Fitch Ratings reduziu nesta terça-feira, 9, a projeção
de crescimento do Brasil em 2017 de 0,7% para 0,5%. Ao mesmo tempo, elevou a
estimativa de 2018 de 2,1% para 2,5%. A avaliação é que o Brasil tem feito progresso
na estabilização da atividade depois da forte recessão, mas a retomada deve ser lenta.
O diretor da Fitch para o Brasil, Rafael Guedes, afirmou que o País dificilmente deve
voltar no curto prazo a ter o nível de expansão que tinha no passado, quando a nota
soberana brasileira estava em elevação, na casa dos 3,7% ao ano. “O patamar de
crescimento é claramente menor agora, com baixo investimento, problemas na
educação”, disse a jornalistas, destacando que a expansão potencial da economia
brasileira se reduziu.
O patamar de expansão esperado para o Brasil está abaixo de países similares e não
é compatível com uma recuperação rápida da classificação grau de investimento,
ressaltou o diretor da Fitch. O Brasil perdeu o selo de bom pagador em dezembro de
2015 pela Fitch.

Na apresentação que fez durante o evento, o executivo ressaltou que dos 23 países
que foram rebaixados para o grau especulativo nos últimos anos, apenas 11 obtiveram
a classificação grau de investimento de volta. Na média, a recuperação demorou seis
anos.
Alguns países, como Malásia e Islândia, demoraram menos, na casa de um a dois
anos, outros, como o Uruguai, levaram mais de dez anos. Já outros países, como
Grécia, Chipre e Croácia ainda não conseguiram recuperar a nota.
ACSP: Impostômetro atinge amanhã a marca de R$ 800 bilhões
10/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Impostômetro, como é conhecido o termômetro da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) que calcula em tempo real o total de impostos, taxas e contribuições
arrecadado no País desde o início do ano, vai alcançar nesta quarta-feira, 10, a marca
de R$ 800 bilhões.
A cifra será exibida às 14h30 horas no painel instalado em frente à sede da associação,
no centro da capital paulista, com 14 dias de antecedência em relação ao ano passado,
quando a mesma marca só foi alcançada em 24 de maio.
“Vê-se claramente que o governo está arrecadando mais, pelo menos nominalmente,
sem descontar a inflação. O ritmo do dinheiro que entra nos cofres públicos está cada
vez mais rápido. Isso é um bom sinal, mas o Banco Central precisa continuar
derrubando os juros de forma agressiva para trazer de volta o crescimento”, diz, em
nota, Alencar Burti, presidente da ACSP.
Novo Refis pode elevar bloqueio de gastos públicos do governo
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo pode ampliar o congelamento de despesas neste ano, caso prospere a
modificação feita pelo Senado no projeto do novo Refis.
Em votação na semana passada, uma comissão do Congresso aprovou texto que
afrouxa as regras do Programa de Regularização Tributária, lançado pelo governo para
estimular as empresas a liquidar suas dívidas tributárias em meio à recessão.
O texto aprovado dobrou o prazo de parcelamento de 120 para 240 meses e previu
perdão de até 90% das multas e juros, condições consideradas excessivamente
benéficas pela equipe econômica. A MP ainda será votada nos plenários da Câmara e
do Senado.
O governo previa arrecadar R$ 8 bilhões em 2017 com o programa. Com as
modificações feitas pelo Senado, a previsão é que haja perdas, que poderiam resultar
numa renúncia de R$ 23 bilhões, segundo a Receita Federal.
O ministro Dyogo Oliveira (Planejamento) disse, nesta terça (9), que o governo não
pode abrir mão de receitas em um momento de dificuldade e, se prevalecer o texto do
Senado, vai recomendar o veto ao presidente Michel Temer.
Ele também afirmou que poderia ampliar o congelamento de despesas públicas.
"Se as coisas avançarem, teremos que ampliar o contingenciamento no valor que a
Receita estimou como perda."

O governo já congelou R$ 42 bilhões em despesas neste ano e espera uma melhora
na arrecadação nos próximos meses para liberar verba e não paralisar políticas
públicas por falta de recursos.
"Essa questão precisa ser mais bem avaliada pelo Congresso", disse. "Esse relatório
não está coerente com o momento que estamos passando. Não pode, a esta altura do
campeonato, tomar decisões que impliquem redução de receitas do governo."
Em audiência no Senado, o secretário da Receita, Jorge Rachid, demonstrou
contrariedade com as mudanças no texto. O programa de regularização nunca foi
tratado pela Receita como um Refis tradicional, até pela visão crítica do órgão a
refinanciamentos de débitos tributários.
"Não podemos estimular o contribuinte faltoso", disse.
Condições favoráveis a devedores, sugeriu Rachid, poderia provocar um sentimento
de "por que pagarei imposto se meu vizinho está se aproveitando da situação?".
Rachid apresentou dados que comprovam a pouca eficácia, a seu ver, de
refinanciamentos de débitos fiscais.
Desde 2000 foram lançados quatro versões de refinanciamentos, que provocaram uma
"perda induzida" de R$ 18 bilhões por ano na arrecadação do governo.
A maior parte das empresas que aderem a esses programas acaba excluída por
descumprir obrigações. No de maior engajamento, o Refis da Crise de 2009, 47%
liquidaram seus passivos.
Refis trazem perda de R$ 18,6 bilhões por ano para a União, diz Receita
10/05/2017 – Fonte: EM.com
O governo deixou de arrecadar R$ 18,6 bilhões por ano nos últimos anos por conta
dos sucessivos programas de refinanciamento de dívidas criados pelo governo,
segundo o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. O número foi divulgado em
meio à polêmica da chegada de mais um Refis (nome dado aos programas de
refinanciamento), criado por uma "manobra" no Congresso que incluiu na Medida
Provisória 766, que tratava apenas do parcelamento de dívidas, o perdão de quase
totalidade das multas devidas à União.
Nas contas da Receita, 32% dos maiores contribuintes (que respondem por 80% da
arrecadação do País) optaram por alguma das reaberturas do Refis desde 2009. Na
prática, o que acontece é que as empresas que aderem a um refinanciamento de dívida
já estão, legalmente falando, em dia com a Receita, mesmo sem ainda terem acertado
todo o débito. Muitas quitam apenas as primeiras parcelas e depois param de pagar,
esperando um próximo refinanciamento, que pode vir com condições ainda melhores.
Desde o ano 2000, o governo criou ou reabriu nada menos que 25 programas especiais
de parcelamentos, os diversos Refis para débitos em geral, e outros específicos para
determinados impostos ou setores - de prefeituras a times de futebol. E, segundo
Rachid, ainda há cerca de 900 projetos no Congresso para reduzir tributos ou criar
regimes tributários diferenciados.
Na semana passada, comissão mista do Congresso aprovou relatório do deputado
Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG) que ampliou um programa de parcelamento de
dívidas criado pelo governo e incluiu desconto de até 90% em multas e juros. O
programa foi criticado pela equipe econômica, que prevê perder com as flexibilizações
pelo menos R$ 6 bilhões dos R$ 8 bilhões que esperava arrecadar com o programa.
Segundo Rachid, os contribuintes teriam de regularizar R$ 630 bilhões em dívidas para

manter a arrecadação prevista com o Refis neste ano, se as mudanças feitas na MP
766 forem aprovadas. "Isso é inviável", afirmou. Pelo projeto original, o governo
esperar que os contribuintes regularizassem cerca de R$ 80 bilhões em dívidas. "Já
apontamos para o relator, todo tempo mostramos a nossa preocupação (com as
mudanças no projeto). Precisamos justamente pensar na maioria dos contribuintes
que cumprem com a obrigação tributária."
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que, se o texto for aprovado como
está, o governo será forçado a aumentar o contingenciamento no orçamento. Em
março, a equipe econômica anunciou um corte de gastos de R$ 42,1 bilhões para
tentar cumprir a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017.
Parlamentares incluem artigo que facilita pejotização em novo Refis
10/05/2017 – Fonte: EM.com
Além de ampliar o prazo e criar descontos generosos no Programa de Regularização
Tributária, o relatório da Medida Provisória 766, aprovado pela comissão mista do
Congresso Nacional na semana passada, trouxe uma série de emendas com assuntos
que vão além do novo Refis.
Uma delas estabelece que não incidem tributos como contribuições previdenciárias e
o Imposto de Renda Pessoa Física quando uma empresa contrata outra, mesmo
quando a contratada for formada por apenas um profissional que presta serviços
exclusivamente para o contratante.
De acordo com tributaristas, isso, na prática, libera a contratação de "pejotas"
(pessoas jurídicas) sem a obrigação que pagamento dos tributos que incidem na
relação de trabalho, como o INSS, que é o entendimento reinante hoje na justiça
trabalhista. O artigo também beneficiará pessoas jurídicas como artistas e atletas, que
constituem empresa para oferecer serviços "personalíssimos", ou seja, prestados por
eles mesmos.
Há um entendimento na Receita Federal que muitas vezes esses profissionais se
tornam pessoa jurídica apenas para fugir da alíquota do Imposto de Renda Pessoa
Física, que chega a 27,5%, enquanto a alíquota para pessoa jurídica é de 15%.
Recentemente, esportistas como Guga e Neymar foram condenados pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) a recolher valores que deixaram de ser pagos
porque eles vinham pagando tributos via empresas.
"Essa legislação é uma barreira para que a autoridade previdenciária busque receber
tributos nesses casos", afirma o advogado Maucir Fregonesi, do escritório Siqueira
Castro. "É uma situação que já existe muito na prática em alguns setores, mas que
levanta dúvidas".
Fregonesi ressalta que a legislação está no âmbito tributário e que, mesmo se a lei for
aprovada, ainda poderá haver uma discussão se há ou não vínculo trabalhista na
contratação de serviço por pessoa jurídica.
"Se houver uma condenação na Justiça do Trabalho de que há vínculo de emprego,
ainda assim poderá ter que haver o pagamento da contribuição previdenciária, por
exemplo", afirmou.
Para o advogado Mateus Bueno de Oliveira, do PVG advogados, a inclusão de artigo
sobre a contratação de "pejotas" em um projeto que não trata do tema chama a
atenção. "Temo que o tema não esteja sendo debatido e está passando paralelo à
reforma previdenciária e trabalhista", completa.

Se houver mudanças no Refis, governo ampliará corte no orçamento, diz
ministro
10/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira (9) que o
governo ampliará o corte no orçamento deste ano caso o Congresso Nacional altere
as regras do programa de parcelamento em vigor, o Refis, para torna-las mais
favoráveis aos devedores.
“Não pode nessa altura do campeonato tomar decisões que impliquem em perda de
receita do governo. Se as coisas avançarem dessa maneira [mudanças no Refis],
teremos de ampliar o contingenciamento”, disse o ministro dos jornalistas.
A perda de arrecadação dificultaria ainda mais o cumprimento, pelo governo, da meta
de fiscal para 2017, que já é de déficit (despesas maiores que receitas com impostos)
de R$ 139 bilhões. Essa conta não inclui gastos com pagamento de juros da dívida.
Num esforço para cumprir a meta, o governo já anunciou um bloqueio de R$ 42,1
bilhões no orçamento deste ano. Além disso, elevou a tributação sobre a folha de
pagamentos e instituiu um Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) de
cooperativas, antes isentas.
O ministro do Planejamento disse que o governo já está operando “dentro de uma
restrição muito dura”.
“Os órgãos estão com recursos muito escassos. Ter uma restrição de recursos nesse
momento é muito grave. Não podemos trabalhar com essa hipótese”, acrescentou
Oliveira.
Perda de recursos
Cálculos da Secretaria da Receita Federal, confirmados pelo G1, mostram que, com
as mudanças feitas no Refis, a arrecadação prevista para este ano com o programa
recuaria de R$ 8 bilhões para R$ 2 bilhões – uma perda de R$ 6 bilhões em 2017.
De acordo com o ministro do Planejamento, inicialmente esse seria o valor do bloqueio
adicional no orçamento de 2017, caso as alterações que o Congresso busca fazer no
Refis não sejam revertidas.
“O Refis merece ser melhor avaliado pelo Congresso. Nossa sugestão é que haja uma
alteração do relatório para que não haja esse prejuízo”, declarou ele.
O ministro Dyogo Oliveira disse ainda que vai sugerir ao presidente Michel Temer que
vete o texto, caso o Legislativo realize de fato as alterações que geram essa perda de
arrecadação.
“Não pode haver redução de receitas. Havendo, sugeriremos o veto”, concluiu.
Refis em vigor e mudanças
O Refis proposto pelo governo, que já está em vigor, não contempla, ao contrário de
programas de parcelamento anteriores, desconto no valor dos juros e de multas. O
programa foi instituído por meio de Medida Provisória, que tem de ser aprovada pelo
Congresso Nacional.
Pelas regras, as dívidas, vencidas até 30 de novembro do ano passado, poderão ser
parceladas de 24 meses a 120 meses, dependendo da modalidade de parcelamento
escolhida pelo devedor.

No programa, os contribuintes poderão utilizar créditos para liquidar até 80% da
dívida, desde que pague os outros 20% à vista – ou parcelar 24% em 24 meses.
Caso não tenha créditos junto ao Fisco, o contribuinte poderá liquidar essa mesma
dívida em até 120 parcelas, com o comprometimento de menos recursos nos primeiros
anos, ou seja, 0,5% da dívida em 2017; 0,6% em 2018; 0,7% em 2019 e 0,93% nos
84 meses restantes.
Para quem possui créditos em valor inferior aos 80% ou 76%, os débitos poderão ser
parcelados em até 60 meses, que começam a contar após o pagamento à vista de
20%, ou após o pagamento da 24ª prestação.
Na semana passada, porém, a comissão mista do Congresso que analisa a medida
provisória (MP) que instituiu o novo Refis, aprovou parecer que concede desconto nas
multas e nos juros das dívidas parceladas, acaba com restrições ao uso de créditos
fiscais, autoriza empresas em recuperação judicial a participarem do programa e dobra
o prazo máximo de parcelamento.
Programas de parcelamento
Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal
nesta terça-feira (9), o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que os
programas de parcelamento instituídos nos últimos anos gerram uma perda anual de
arrecadação de R$ 18,6 bilhões para o governo.
“Os parcelamentos especiais trazem problemas. Tivemos quatro grandes
parcelamentos. Em termos de contribuintes ativos, o número, a quantidade [que
permanece no programa] é muito pequena, e, em termos de valores [arrecadados],
também é muito pequena”, declarou o secretário a parlamentares.
A Receita Federal já explicou, no passado, que grande parte dos contribuintes acaba
ingressando nos programas, obtendo a Certidão Negativa de Débitos (CND), para
continuar operando e, depois de alguns meses, deixam novamente de recolher os
tributos. Com isso, obtém vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
BNDES conclui captação de US$ 1 bi para investir em energias renováveis
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O BNDES concluiu nesta terça (9) captação de US$ 1 bilhão no mercado internacional
por meio da emissão de "green bonds", títulos de dívida voltados para investimentos
em projetos sustentáveis.
Foi a primeira vez que o banco acessou este tipo de mercado. Os recursos serão usados
para financiar projetos de energia renovável, como eólica ou solar.
"A grande vantagem é acessar uma nova qualidade de investidores e reforçar a
imagem do banco como instituição de financia projetos sustentáveis", afirmou o diretor
financeiro do BNDES, Cláudio Coutinho.
Ele diz que cerca de 250 investidores compraram os bônus. A expectativa inicial era
levantar US$ 500 milhões, mas a alta demanda, que chegou a 10 vezes este valor,
levou o banco a ampliar a oferta.
Foi a primeira emissão de títulos do BNDES no mercado internacional desde 2014.
Os títulos emitidos nesta terça têm vencimento em 2024. O banco vai pagar aos
investidores uma taxa de 4,8% ao ano.
"A operação confere aos projetos do BNDES um selo de qualidade ambiental", disse a
diretora de infraestrutura da instituição, Marilene Ramos.

Segundo ela, uma lista de projetos de energias renováveis passou por avaliação de
uma consultoria independente antes da emissão, o que pode facilitar novas captações
no futuro.
Entre 2003 e 2016, o BNDES aprovou 87 projetos deste tipo, com investimento total
de R$ 28,5 bilhões. Os empreendimentos somam uma capacidade de 10,7 gigawatts
(GW).
Os recursos da emissão de títulos serão usados tanto para refinanciar alguns dos
projetos já aprovados quanto para novos investimentos, explicou Coutinho. Ele disse
que não pode detalhar, porém, o nome dos projetos.
Nippon busca apoio de sócios para administrar a Usiminas
10/05/2017 – Fonte: EM.com
Grupo japonês quer convencer demais acionistas de que alternância no comando da empresa mineira é melhor proposta para solucionar conflito judicial desde 2014 com a Ternium/Techint

Usina de Ipatinga: Sócio japonês adota estratégia de aproximação com acionistas
brasileiros na siderurgia (foto: Daniel Mansur/Divulgação - 6/5/13)
Depois de adotar estratégia mais aberta quanto ao conflito de acionistas que envolve
a Usiminas, e marcada por comunicados publicados em jornais, o grupo japonês Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) busca, agora, o apoio dos outros
sócios para pôr fim à desavença com o conglomerado ítalo-argentino Ternium/Techint
que se arrasta na Justiça mineira desde o fim de 2014.
A tarefa de aproximação com os demais acionistas da siderúrgica foi assumida pelo
novo dirigente da empresa japonesa responsável pelos negócios nas Américas, Kazuhiro Egawa, estabelecido há pouco mais de um mês no Brasil.
O papel de Egawa é convencer os sócios de que a solução passa pelo modelo de alternância de poder na Usiminas, proposta já feita no ano passado à Ternium. “Temos
mantido conversas com os conselheiros representantes dos empregados e dos acionistas minoritários. Eles consideram que a proposta de alternância é boa”, afirmou
ontem o diretor da Nippon para as Américas ao Estado de Minas.
O grupo japonês, há quase 60 anos no capital da siderúrgica mineira, defende a adotação do sistema de indicação alternada, entre os principais acionistas, do presidenteexecutivo e do presidente do Conselho de Administração da empresa. A proposta não
mudou em relação àquela feita pela Nippon no fim do ano passado e representa, na
visão dos japoneses, o fim do conflito com a Ternium.
Kazuhiro Egawa disse ter aberto o diálogo com os sócios brasileiros e que as conversas
vão continuar em todas as oportunidades possíveis de diálogo, inclusive na reunião
prevista para hoje do Conselho de Administração da Usiminas. “Buscamos o apoio dos
brasileiros para terminar o conflito e para que os conselheiros possam se dedicar a

medidas para fazer o melhor pela Usiminas. Nossa esperança é que os brasileiros encampem essa proposta”, disse o executivo.
Há cerca de um mês, ele conversou com empregados da usina de Ipatinga, quando se
reuniu com o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da siderúrgica, Luiz Carlos de Miranda. O EM não conseguiu contato, ontem, com o conselheiro. Egawa afirmou ter percebido sensação de tristeza em conversa com trabalhadores da siderúrgica, que demonstraram preocupação com o conflito entre os principais acionistas. “Senti que a cidade de Ipatinga está meio desanimada”, disse.
A tensão nas relações entre os sócios cresceu com a substituição de Rômel Erwin de
Souza, indicado da Nippon Steel, em 23 de março passado, pelo executivo também de
carreira da empresa Sérgio Leite, nome preferido da Ternium. A troca foi aprovada em
reunião do Conselho de Administração que o grupo japonês considerou ter adotado
critério ilegal na contagem de votos. A escolha do nome para o comando da siderúrgica
pressupõe entendimento prévio pelo acordo de acionistas.
Novamente na Justiça para tentar reconduzir Rômel Souza ao cargo, a Nippon acusa
seu sócio de ter forçado a substituição do comando da siderúrgica. A posição da Ternium é de que o ex-presidente violou o estatuto social da companhia, ao assinar sozinho e sem conhecimento do Conselho de Administração um memorando de entendimentos relativo a um grande contrato de fornecimento de minério de ferro junto a
Mineração Usiminas, em que tem como sócio a japonesa Sumitomo.
PROCESSO O novo diretor da Nippon para as Américas preferiu não comentar como
ficará o processo que pede a anulação da troca de presidentes caso a proposta de
alternância no poder da Usiminas seja aceita. “O meu papel é tentar pôr fim a esse
conflito que é sem sentido e por isso propusemos que seja adotada a regra de alternância do C.O. (o presidente executivo) e o do presidente do Conselho de Administração”, disse.
Em referência a um antigo ditado japonês, Egawa afirma que mesmo depois de situações difíceis, como as tempestades, as relações entre os sócios podem melhorar, havendo diálogo. “Nós, japoneses, não gostamos de processar. Consideramos que o importante o diálogo”, afirma.
Aprovado acordo que facilita investimentos entre Brasil e Chile
10/05/2017 – Fonte: Senado Notícias



Proposições legislativas
PDS 36/2017

O Plenário aprovou nesta terça-feira (9) o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
36/2017, que ratifica o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI)
entre Brasil e Chile, assinado em Santiago, capital chilena, em 23 de novembro de
2015. A matéria irá à promulgação.
O acordo pretende facilitar o investimento mútuo, mediante o estabelecimento de um
marco de tratamento para os participantes, com maior divulgação de oportunidades
de negócios, intercâmbio de informações sobre marcos regulatórios e um conjunto de
garantias para o investidor.
O texto prevê ainda que Brasil e Chile devem criar um Comitê Conjunto para a gestão
do acordo. Esse comitê será composto por representantes dos governos de cada país
e se reunirá pelo menos uma vez por ano, com presidências alternadas a cada reunião.
Um dos objetivos é reforçar o diálogo entre os países, para evitar controvérsias que
necessitem de resolução mediante procedimento arbitral.

Em seu relatório apresentado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE), o senador Pedro Chaves (PSC-MS) destacou que Brasil e Chile mantêm relações
econômico-comerciais em patamares privilegiados e que a ratificação do acordo será
um importante passo para a criação de ambiente de confiança e de estímulo para os
investidores interessados.
Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) apontam que
o intercâmbio comercial entre Brasil e Chile, no ano de 2016, foi de quase US$ 7
bilhões.
Nova fórmula
O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos segue a nova fórmula
encontrada pelo governo brasileiro para acordos de investimentos, como alternativa
aos tradicionais Acordos Bilaterais de Investimentos, surgidos na década de 1980.
Esses acordos possuíam fragilidades e limitações, como concessão de tratamento mais
favorável ao investidor estrangeiro em relação ao nacional, prática extinta no novo
acordo de cooperação, que prevê um novo tratamento ao investidor estrangeiro.
Outro ponto importante do acordo é o estímulo para que os investidores se pautem
pelo compromisso com a responsabilidade social e sustentabilidade no território do
outro país.
Indústria propõe 25 medidas para revitalizar agenda econômica do Mercosul
10/05/2017 – Fonte: CNI

O Mercosul perdeu importância econômica nos últimos anos. Prova disso é a queda na
participação das exportações e das importações entre os países do bloco. Enquanto a
partipação das exportações intrazona caiu de 16,2%, em 2010, para 13,7%, em 2015,
a participação das importações foi de 16,7% para 13,4% no período.
Para revitalizar o comércio dentro do bloco, a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) apresentou ao governo a Agenda Econômica e Comercial do Mercosul com 25
medidas em quatro áreas: macroeconomia; livre circulação e integração intrabloco;
política comercial frente a terceiros mercados e agenda externa de negociações; e
institucionalidade do Mercosul.
De acordo com o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o
principal desafio do bloco econômico está em se ter uma instância que resolva
efetivamente as diversas questões e dê celeridade aos processos. “O Mercosul não
possui um sistema de governança ágil e os países, durante esses últimos anos, não
focaram na agenda econômica, o que acabou enfraquecendo o bloco”, destaca.
Para isso, a CNI defende o fortalecimento da Secretaria do Mercosul por meio de
trabalhos conjuntos e solução de problemas comuns. Como um piloto, a proposta
apontada na Agenda é que o órgão comece analisando temas que não são de

sensibilidade para a soberania dos países, como questões de regras de origem e
alterações temporárias e definitivas na tarifa externa comum (TEC).
Também se propõe o aumento do corpo técnico da Secretaria, que hoje conta com
apenas 35 pessoas, para produção de materiais técnicos e recomendações e análise
da qualidade da integração do bloco e caminhos para o aprimoramento do bloco
econômico.
BONS VENTOS – Segundo Abijaodi, o momento é favorável para promover avanços
no bloco devido à reaproximação de Brasil e Argentina e a maior abertura da Argentina
ao diálogo. Ele ressalta como primeiro fruto desse novo contexto a recente assinatura
do acordo para facilitar investimento e fluxo de capitais no bloco, que também estava
entre as prioridades da Agenda do Mercosul. “Está se formando ainda o Conselho
Empresarial Brasil-Argentina. A parte brasileira do conselho será instalada em junho”,
anuncia Abijaodi.
Outra prioridade apontada pelo setor industrial é em relação à celeridade na aprovação
de pleitos tarifários do setor privado na Comissão de Comércio do Mercosul.
Atualmente, há 19 pedidos de empresas brasileiras em análise no conselho, com
tempo médio de espera de oito meses e meio, chegando, em alguns casos, a um ano
e seis meses sem definição.
“Esses pleitos resultam em importantes reduções de custos para as empresas, mas
sua demora traz insegurança jurídica e falta de competitividade”, assinala o
documento da CNI.
Outro ponto crítico que limita os avanços na integração econômica do bloco é a
internalização das normas. Estima-se que 50% das normas aprovadas pelo Mercosul
não são internalizadas.
A entidade propõe para isso a redução de prazos na aprovação das normas e, em
alguns casos, até a vigência direta de algumas normas, sem a necessidade de
tramitação em cada país. Entre elas estariam questões relativas a regras de origem e
a
alterações
temporárias
e
definitivas
na
tarifa
externa
comum.
ACORDOS COMERCIAIS – Também é ponto prioritário da Agenda os acordos
comerciais com a União Europeia, a Aliança do Pacífico – bloco composto por Peru,
Chile, Colômbia e México –, a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta) – área de
livre comércio formada pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein – e o Canadá.
A CNI defende ainda a flexibilização do processo negociador com terceiros mercados,
em que cada país poderia negociar na velocidade mais adequada aos seus interesses.
O descumprimento da estrutura tarifária é outro desafio enfrentado pelo bloco. Estimase que as perfurações à tarifa externa comum (TEC) cheguem a 40% do valor de
importações totais. Para isso, a CNI defende a análise detalhada da estrutura tarifária
que não é cumprida e que afeta a competitividade e atratividade do bloco para
investimentos.
Outras medidas relevantes apontadas na Agenda do Mercosul são o reconhecimento
mútuo de técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias e a celebração de acordo para
liberar compras governamentais, em que apenas Brasil e Argentina, somados,
possuem um mercado de compras públicas de US$ 215 bilhões.
A indústria também propõe a negociação de um amplo protocolo de facilitação de
comércio para reduzir a burocracia e o tempo do comércio dentro do bloco.

Regras para recarga de veículos elétricos serão publicadas neste mês
10/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Uma proposta para regular o fornecimento de energia para veículos elétricos deverá
ser apresentada neste mês pela Aneel, órgão regulador de energia. O texto, que
deverá ser aprovado no dia 23, passará por audiência pública.
A legislação é necessária para a expansão do modelo no país, diz Adalberto Maluf,
diretor da fabricante BYD.
"Não há infraestrutura para que uma pessoa física tenha carro elétrico, e ninguém vai
colocar um posto de recarga na rua se não puder ganhar dinheiro com isso."
Um dos principais pontos em discussão é a possibilidade de outros agentes, além das
distribuidoras de energia, explorarem comercialmente a recarga dos veículos.
A maioria dos consultados pela Aneel querem que o serviço seja aberto. Algumas
distribuidoras, porém, defendem a exclusividade do fornecimento, e outras
condicionam a liberação a diversos fatores.
A CPFL Energia, uma das empresas que mais tem investido na área, apoia um modelo
híbrido: no primeiro momento, as distribuidoras criam a estrutura mínima para
estimular o mercado e torná-lo atrativo para investidores.
"A ideia é romper a inércia e criar um primeiro conjunto de eletropostos para dar
segurança. A partir disso, passa-se a ter um mercado competitivo e livre", afirma o
diretor Rafael Lazzaretti.
Dafra volta de férias coletivas por ajuste de estoque
10/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Estande da Dafra no Salão Duas Rodas 2015
A retração no mercado de motos forçou a Dafra a dar férias coletivas em abril em sua
unidade de Manaus. Segundo a fabricante, a parada foi “necessária para adequar os
estoques”. De janeiro a abril a empresa repassou à sua rede 3.058 unidades de 18

modelos diferentes, muitos deles montados em 2016. Já a produção total foi bem
menor, 1,1 mil motos, e de apenas nove modelos distintos. Os outros nove deixaram
de ser produzidos ou ainda não entraram em linha este ano.
A retração observada na Dafra é bem mais acentuada que a do segmento de duas
rodas. Nos primeiros quatro meses de 2011, o melhor ano do setor, o Brasil já havia
emplacado 584,7 mil motos de diferentes marcas. Destas, 15,2 mil eram Dafra, que
detinha 2,6% do segmento à época.
No primeiro quadrimestre de 2017 o mercado anotou 275,9 mil motos emplacadas,
52,8% a menos que em igual período do saudoso 2011. Na mesma comparação a
Dafra recuou mais de 80%. Teve somente 2,7 mil unidades lacradas em 2017. Sua
participação atual está abaixo de 1%.
A Dafra detém no Brasil o direito de produção e venda das motos KTM, cuja montagem
também foi interrompida em abril. Dentro de sua estrutura, mas em operações
independentes, também ocorre a montagem das motos Ducati, cuja produção foi
normal, e da Indian, que teve apenas sete unidades fabricadas no mês.
Lucro líquido da Fras-le recua 15% até março
10/05/2017 – Fonte: Automotive Business

O lucro líquido da Fras-le recuou 15% no acumulado de janeiro a março na comparação
com iguais meses de 2016, com ganhos de R$ 9,9 milhões contra os R$ 11,6 milhões
de um ano antes. Segundo a empresa, este resultado permitiu amenizar os impactos
do desempenho operacional, que são reflexo das dificuldades da economia como um
todo.
A margem ficou em linha com a do ano passado, recuando apenas 0,1 ponto
porcentual, para 5,6%. O lucro bruto atingiu os R$ 38,9 milhões, representando queda
de 37% no comparativo anual do primeiro trimestre, quando o resultado foi de R$
61,7 milhões. Da mesma forma, a margem bruta de 21,9% apresentou queda de 8,3
pontos porcentuais, reflexo do efeito cambial registrado nas receitas.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos e depreciação de ativos) foi equivalente a R$
14,4 milhões, retração de 65,3%, impactado pela performance das receitas e também
por fatores não recorrentes, como hedge accounting. O comparativo com o mesmo
período do exercício anterior é prejudicado pelos eventos não-recorrentes daquela
época. Na margem Ebitda, foram 12,2 pontos porcentuais a menos, chegando a 8,1%.
Quando ajustado aos eventos não recorrentes, o Ebitda ajustado do primeiro trimestre
é de R$ 22,8 milhões (margem Ebitda de 12,9%) refletindo a condição regular de
geração de caixa da empresa.
“A grande inserção da Fras-le nos mercados globais a submetem a variações de
moedas, legislações específicas, dinâmicas de mercado e condições econômicas e
políticas diferenciadas, que exigem correção permanente de rota”, afirma o diretorpresidente Sérgio de Carvalho.

Nissan conclui ciclo de teste de carro a célula de combustível com etanol
10/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Desde o ano passado a Nissan testa localmente tecnologia de propulsão alternativa
que cai como uma luva para o Brasil: um veículos a Célula de Combustível por Óxido
Sólido (SOFC), a e-Bio. Na prática, é um veículo que utiliza etanol para produzir a
eletricidade que serve de combustível para o veículo.
“É uma tecnologia com ciclo de carbono neutro, que emite apenas H2O e CO2, mas
que é compensado com o plantio da cana-de-açúcar para fazer o etanol”, esclarece
Ricardo Abe, gerente de engenharia da montadora para o País. O primeiro ciclo local
de testes com o modelo foi concluído. Agora o desenvolvimento deve seguir em curso
na matriz da companhia no Japão.
Os veículos eram versões adaptadas do utilitário elétrico NV200 produzido na Espanha
e equipado com o mesmo trem de força do Leaf, com motor de 107 cv. Neste caso,
no entanto, foi adicionada a célula de combustível que gera eletricidade, sistema que
pesa cerca de 250 quilos e ocupou boa parte do furgão.
“O tamanho é o maior desafio, algo que precisa ser desenvolvido para ficar menor. É
ainda inviável para um automóvel”, reconhece o executivo, estimando que a tecnologia
vai amadurecer apenas depois de 2020. Assim, só na próxima década a Nissan poderá
estudar a produção comercial da tecnologia.
O conjunto do veículo foi importado e montado no Brasil. O desenvolvimento da
tecnologia aconteceu no Japão. Enquanto isso, o papel dos engenheiros brasileiros foi
checar a viabilidade da solução para o mercado local.
Em cerca de 3 mil quilômetros rodados nos testes, a empresa garante que já foi
possível entender que a solução é promissora. “É bem mais barato do que a célula de
hidrogênio porque dispensa a inclusão de um tanque de materiais nobres, como a
platina”, diz. Outro ponto importante, destaca Abe é que, pelo menos no Brasil, a
infraestrutura de recarga de etanol já está estabelecida.
Por causa disso, a solução é tão interessante para o mercado local. “A tecnologia
também tem bom potencial nos Estados Unidos e na Ásia, regiões que usam etanol”,
conta. O veículo promete autonomia superior a 600 quilômetros com um tanque de 30
litros do biocombustível.
Segundo o gerente, o custo por quilômetros rodado é bastante atrativo: de apenas R$
0,10. O valor seria inferior ao de um carro à gasolina, que custa cerca de R$ 0,30/km,
e apenas um pouco acima do de um carro elétrico plug in, que tem valor estimado em
R$ 0,09/km.
A Nissan aponta que, ao lado da melhoria da segurança dos carros, a redução das
emissões geradas por seus veículos está entre as prioridades de sua estratégia global.
A tecnologia SOFC se encaixa neste contexto como uma das soluções mais amigáveis
ao meio ambiente.

“Cada país tem uma estrutura, uma matriz energética. Estamos levando isso em conta.
Em muitos lugares, por exemplo, os veículos elétricos não são viáveis, já que não vem
de fontes limpas”, observa.
Crise reduz lucro da Marcopolo em 63% no trimestre
10/05/2017 – Fonte: Automotive Business

O lucro líquido da Marcopolo fechou o primeiro trimestre em R$ 3,2 milhões, cifra
63,6% abaixo da verificada em igual período do ano passado, quando a empresa havia
registrado ganhos de R$ 8,8milhões, informa em comunicado. O resultado foi
influenciado por perdas no resultado bruto, com a conclusão da compra da Neobus,
pelo mix de produtos mais leves destinados ao mercado brasileiro e ainda pelas
provisões com rescisões de contratos, decorrentes de demissões a partir de
reestruturação promovida pela empresa.
O lucro bruto atingiu os R$ 61 milhões nos três primeiros meses do ano, com margem
de 11%, contra os R$ 56,2 milhões e margem de 13% de um ano antes. A margem
foi pressionada pela redução de dias de faturamento, decorrente de férias coletivas
concedidas entre janeiro e março, bem como pela flutuação do câmbio no período,
com valorização do real frente ao dólar, afetando as margens na exportação.
Contudo, a fabricante de carrocerias de ônibus apurou crescimento de 29,5% no
faturamento líquido do primeiro trimestre, passando de R$ 428,3 milhões para R$
554,6 milhões em um ano. O resultado é reflexo do crescimento de 75,9% das
exportações e de 107,9% das operações internacionais, que representaram 73% da
receita total da empresa no período. A receita líquida também foi positivamente
impactada em R$ 84,9 milhões pela conclusão da compra da Neobus.
O diretor de relações com investidores e de controladoria e finanças da empresa, José
Antonio Valiati, lembra que o desempenho da Neobus passou a ser incluído no balanço
da Marcopolo no segundo semestre de 2016, a partir de agosto. “Mesmo assim, sem
a consolidação, a receita líquida da Marcopolo foi 9,7% superior em relação ao primeiro
trimestre de 2016“.
A produção nos primeiros três meses fechou em 2.010 unidades, das quais 1.394
unidades fabricadas no Brasil, alta de 29,4% no comparativo anual; e 616 unidades
produzidas no exterior, também aumento de 113,9%.
“Apesar de ter dado sinais de início de retomada, o mercado brasileiro de ônibus
apresentou, no trimestre, volumes ainda abaixo dos níveis históricos e normais de
produção, o que impediu um melhor desempenho. A produção total brasileira foi
33,5% inferior à do trimestre de 2016, com 1.366 unidades contra as 2.055 unidades
produzidas no mesmo período do ano passado”, reforça o executivo.
A participação de mercado da Marcopolo alcançou 46,8% no período sobre 32,2% do
ano passado. No segmento rodoviário, houve aumento de 16 pontos porcentuais
chegando a 68,2% de participação neste mercado, bem como o aumento de 35,9
pontos porcentuais no mercado de micros, totalizando 52%, devido à consolidação dos
volumes fabricados pela Neobus.
Segundo a empresa, o mercado brasileiro de ônibus começa a mostrar sinais de

recuperação. As perspectivas de demanda, tanto no mercado interno como no externo,
indicam retomada nas vendas, especialmente no segmento de rodoviários. A
regulamentação de acessibilidade, que passa a vigorar a partir de julho deste ano, e
a obrigatoriedade de redução da idade média da frota nas linhas interestaduais e
internacionais pode trazer benefícios ao segmento.
No de urbanos, a queda no primeiro trimestre demonstra que a demanda segue
pressionada, especialmente devido às incertezas relacionadas aos reajustes das tarifas
e indefinições acerca de processos de licitação para a renovação de concessões das
linhas municipais. No mercado externo, a demanda continua forte e as exportações
permanecem aquecidas em todos os segmentos. As unidades fora do Brasil confirmam
a expectativa de crescimento, com destaque para a controlada Polomex, localizada no
México.
Motos recuam em abril por causa de feriados
10/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Com dois feriados nacionais e apenas 18 dias úteis, o mês de abril apresentou queda
em produção (-21%), vendas no atacado (das fábricas à rede, -23,7%) e
emplacamentos (-21,6%) de motos em relação a março.
No entanto, a média diária de licenciamentos se manteve em 3,6 mil unidades pelo
segundo mês consecutivo.
Essa manutenção “comprova a expectativa de que o mercado de motos deixou para
trás a situação de seguidas quedas mensais e ingressou num patamar de estabilidade”,
afirma Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, entidade que reúne fabricantes do
setor.
Parte dos números para o acumulado do ano revela alta. O crescimento mais
expressivo é o das exportações. Até abril as empresas instaladas em Manaus enviaram
21,2 mil motos ao exterior, 18,9% a mais que no mesmo período do ano passado.
A produção no período somou 295,8 mil unidades e anotou discreta alta de 1,8%. Mas
as 275,9 mil motos emplacadas no quadrimestre revelam queda de 13,7%. E as 277,2
mil unidades vendidas no atacado resultam em ligeira retração de 3,6% ante os
mesmos quatro meses de 2016.
Toyota registra primeira queda do lucro líquido em cinco anos
10/05/2017 – Fonte: Exame
A montadora japonesa Toyota, afetada pela valorização do iene, anunciou nesta
quarta-feira uma queda no lucro líquido em 2016/2017 pela primeira vez em cinco
anos, ao mesmo tempo que prevê uma baixa expressiva para o ano em exercício.
No ano fiscal concluído em março, o resultado líquido foi de 1,831 trilhão de ienes (16
bilhões de dólares), ou seja, 21% a menos que em 2015-16.

A tendência deve prosseguir este ano, de acordo com a Toyota, que prevê uma queda
de 18%, a 1,5 trilhão de ienes, um valor muito abaixo das expectativas dos analistas.
O resultado operacional registrou queda de 30% no período, a 1,944 trilhão de ienes.
Deste valor, 940 bilhões foram consequência dos efeitos do câmbio desfavorável. As
contas também foram afetadas pelo aumento dos gastos, em particular na América do
Norte, onde a montadora se viu obrigada a intensificar as iniciativas de marketing para
atrair clientes em um mercado em desaceleração.
Apesar da queda de 2,8% no volume de negócios, a 27,597 trilhões de ienes, as
vendas da Toyota, que no ano passado caiu para o segundo lugar mundial atrás da
alemã Volkswagen, registraram um leve aumento na comparação com o ano anterior,
com 10,25 milhões de veículos vendidos de todas suas marcas (Toyota, Lexus – luxo
-, Daihatsu – pequenos veículos -, Hino – carga pesada).
As vendas aumentaram no Japão, Ásia e Europa, mas permaneceram estagnadas no
mercado americano, tradicionalmente um ponto forte da Toyota. Também registraram
quedas na América Latina e Oriente Médio.
O grupo não demonstra otimismo quanto ao lucro no atual exercício, por uma possível
valorização do iene. Também prevê uma queda no lucro operacional de 20%, a 1,6
trilhão de ienes.
IPCA tem menor alta para abril desde o Plano Real e vai abaixo do centro da
meta, aponta IBGE
10/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil
Os preços de energia elétrica e combustíveis recuaram e a inflação oficial brasileira
registrou o menor nível para abril desde o Plano Real (1994), indo abaixo do centro
da meta do governo e abrindo caminho para o Banco Central ser mais agressivo ao
reduzir os juros.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 4,08 por cento nos
12 meses até abril, sobre 4,57 por cento no mês anterior. A meta oficial é de 4,5 por
cento pelo IPCA, com tolerância de 1,5 ponto percentual neste ano e no próximo.
Trata-se do nível mais baixo nessa base de comparação desde julho de 2007, quando
a inflação chegou a 3,74 por cento, e foi abaixo do centro da meta pela primeira vez
desde agosto de 2010, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
nesta quarta-feira.
Na comparação mensal, o IPCA desacelerou a alta a 0,14 por cento no mês passado,
sobre 0,25 por cento em março, ligeiramente abaixo das expectativas de analistas em
pesquisa da Reuters, de 0,16 por cento no período. Para o acumulando em 12 meses,
as contas indicavam avanço de 4,1 por cento.
A menor pressão inflacionária tem como pano de fundo cenário de recuperação
econômica ainda fraquejante, com desemprego alto e renda baixa que contêm o
consumo.
ENERGIA E COMBUSTÍVEIS
A inflação de abril teve como destaques as quedas nos preços de energia elétrica e
combustíveis, respectivamente de 6,39 e 1,95 por cento, em abril. Segundo o IBGE,
a queda nas contas de energia representou o maior impacto negativo do mês (-0,22
ponto percentual) e se deveu aos descontos adotados para compensar cobranças
indevidas relacionadas à usina de Angra III.

Isso levou o grupo Habitação a registrar deflação em abril, de 1,09 por cento. Por
outro lado, os preços de Saúde e Cuidados Pessoais aumentaram 1 por cento,
enquanto os de Alimentação aceleraram a alta a 0,58 por cento.
Já a inflação de serviços, que tem destaque na condução da política monetária do BC,
mostrou mais pressão em abril ao subir 0,49 por cento, sobre 0,33 por cento no mês
anterior. Em 12 meses, entretanto, a alta desacelerou a 5,96 por cento, sobre 6,05
por cento.
Economistas consultados na pesquisa Focus do BC veem a inflação oficial terminando
este ano a 4,01 por cento. A perspectiva para a taxa básica de juros é de novo corte
de 1 ponto percentual neste mês, terminando 2017 a 8,5 por cento.
Atualmente a Selic está em 11,25 por cento, e o resultado da inflação favorece a
possibilidade de ritmo mais intenso de cortes, além de alimentar a discussão sobre
meta de inflação menor de inflação para 2019.
O BC explicou que chegou a discutir que a conjuntura econômica já permitiria redução
maior dos juros em sua última decisão de política monetária, em abril, mas acabou
optando por queda mais modesta devido ao cenário de incertezas e riscos.
Número de inadimplentes cai, mas ainda representa 39% da população
10/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O número de consumidores inadimplentes caiu, segundo pesquisa da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil). A estimativa é de 59 milhões de pessoas físicas negativadas no país, ao final
de abril. De acordo com dados divulgados hoje, 10, o número representa 39,19% da
população com idade entre 18 e 95 anos.
Na variação anual, o indicador teve queda de 1,6%, comparado ao resultado de abril
de 2016. Essa foi a segunda vez, desde o início da série histórica em 2010, que há
uma queda anual. Na passagem de março para abril, a inadimplência no país registrou
queda de 0,35%. Após crescer a taxas próximas a 5% entre o final de 2015 e início
de 2016, o indicador teve sucessivos recuos mensais ao longo do ano passado.
“Essa desaceleração do crescimento da inadimplência ocorre desde o segundo
trimestre de 2016 e reflete tanto a recessão econômica, que reduziu a capacidade de
pagamento das famílias, quanto a redução da tomada de crédito por parte dos
consumidores e sua propensão a consumir”, explica o presidente da CNDL, Honório
Pinheiro, em nota:
“O consumidor tem tido maior cautela com o consumo, além de maior dificuldade para
conseguir crédito. Assim, ele se endivida menos e, com isso, torna-se mais difícil ficar
inadimplente”.
A estimativa por faixa etária indica que a maioria dos negativados tem entre 30 e 39
anos. Em abril, metade da população (49,83%) com essa idade estava com o nome
incluído em listas de proteção ao crédito – de um total de 17 milhões de pessoas.

Também é significativo o percentual de endividados entre 40 e 49 anos (47,06%),
bem como entre os consumidores de 25 a 39 anos (46,34%).
Região Sudeste
De acordo com os dados, a Região Sudeste é a que concentra, em termos absolutos,
o maior número de negativados, somando 24,9 milhões de consumidores, o que
representa 38,17% da população adulta da região.
Em seguida aparecem o Nordeste, com 15,6 milhões de negativados (39,19% da
população); o Sul, com 8,29 milhões (37,16%); o Norte, 5,35 milhões (45,77% – o
maior percentual entre todas as regiões); e o Centro-Oeste, com um total de 4,84
milhões de inadimplentes (42,18% da população).
Bancos
O levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de
Proteção ao Crédito mostra também que os bancos concentram a maior parte das
dívidas no país (48,36% do total). Em seguida, vem o comércio (20,26%) e o setor
de comunicação (13,51%).
Os dados por setores revelam que o segmento de água e luz foi o único a apresentar
crescimento anual do número de pendências em abril, com alta de 3,19%. Já o setor
de comunicação teve a maior queda, de -17,35%. Em seguida aparecem os bancos (5,02%) e o comércio (-7,10%).
Microempreendedores no país superam 7 milhões, diz Sebrae
10/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A cada ano, cerca de um milhão de pessoas se registram na modalidade
O número de microempreendedores individuais (MEI) superou os 7 milhões em 2017,
segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
A cada ano, cerca de um milhão de pessoas se registram no Portal do Empreendedor
para criar a própria empresa nessa modalidade.
O Sebrae estima que o número de microempreendedores individuais chegue em 12
milhões até 2019. Para o presidente da instituição, Guilherme Afif Domingues, a
expectativa se baseia no alto número de trabalhadores informais ainda existente. “Por
exemplo, nós fizemos uma pesquisa, em março, por conta do Dia Internacional da
Mulher, e existem cerca de 7,5 milhões de mulheres trabalhando por conta própria no
país.
Como MEI, tem só 3,5 milhões”, compara. Afif considera que a principal dificuldade é
que é preciso alcançar pessoas que trabalham na informalidade que estão por todo o
país. Por isso, a aposta é usar as redes sociais e produzir conteúdo informativo para
celular.
Normalmente, a decisão de abrir uma MEI é tomada pela necessidade do
empreendedor emitir nota fiscal para ser reembolsado pelo trabalho prestado.
Dependendo do negócio e da expectativa de faturamento, a abertura de uma MEI é a
forma mais simples de se formalizar que existe atualmente.
O modelo possui a vantagem de liberar um registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) em menos de uma hora. Além disso, tem um sistema simplificado de
pagamento de impostos com uma taxa mensal que varia entre 45 e 50 reais.
A desvantagem é que esse tipo empresa pode ganhar, no máximo, 60.000 reais por
ano, o que dá 5.000 reais por mês. Passando desse valor, há uma multa pesada que
vai de 4% a 17,42% do faturamento de cada mês, a depender do tipo do negócio.

