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Homenagens a empresários de Curitiba encerram Semana da Indústria 2017
30/05/2017 – Fonte: FIEP
Durante a solenidade, presidente da Fiep destacou a força dos empreendedores do
Estado e defendeu que o país continue debatendo as reformas, independente da crise
política
Com a entrega de homenagens a empresários e empresas com destacada atuação
pelo desenvolvimento do setor industrial do Estado, a Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep) encerrou, na noite desta segunda-feira (29), as atividades da Semana
da Indústria 2017.
O presidente da entidade, Edson Campagnolo, destacou que a programação deste ano,
que percorreu todas as regiões do Paraná, valorizou o esforço da indústria paranaense
para seguir contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do país mesmo
no período de crise vivido pelo Brasil. A solenidade em Curitiba também foi marcada
pela entrega do troféu Pinheiro de Ouro à força-tarefa da Operação Lava Jato e às
famílias de Jayme Canet Junior e Marcelino Ampessan.

“Nossa intenção foi valorizar esses empreendedores, mostrando que essas pessoas
mantêm a chama viva dos seus negócios, gerando empregos, renda e recolhendo
impostos que beneficiam toda a sociedade”, disse Campagnolo.
“Tenho plena convicção de que esta sexta edição da Semana da Indústria superou as
expectativas, apesar do momento difícil que vivemos. Foram dias especiais para a
comunidade industrial paranaense, mas também para todos os brasileiros que
acreditam que mudanças virão logo após esta tempestade passar”, acrescentou.
Em seu discurso, Campagnolo também reforçou a necessidade de que o país continue
debatendo as reformas para recolocar o país no rumo do crescimento econômico. Ele
colocou como prioritárias especialmente as reformas da Previdência e Tributária, que
têm condições de equilibrar as contas públicas e desonerar o setor produtivo. “Não
temos mais condições de carregar uma máquina pública do tamanho atual”, afirmou.
Para Campagnolo, o Congresso deve assumir a responsabilidade pelas reformas. “Isso
pode soar um tanto pesado, mas não é o presidente Michel Temer que possui condições
de conduzir as reformas.
Temos 513 deputados e 81 senadores que foram eleitos para fazer as mudanças. O
presidente Temer é um legalista, que conhece toda a Constituição. O mais adequado
para nós, enquanto economia e indústria, seria sua renúncia”, declarou, ao comentar
as recentes denúncias envolvendo o presidente da República.
Conheça os homenageados
Fundada em 1913, por Eduardo Engelhardt, filho de imigrantes alemães, a Padaria
América é uma das mais tradicionais panificadoras de Curitiba, sendo referência em
qualidade, com várias premiações. O negócio vem passando de geração a geração.
Evaldo, filho de Eduardo, cresceu recebendo do pai todo o conhecimento sobre a
padaria e suas receitas.
Chamado carinhosamente de “Seu Bruda”, forma abrasileirada de “bruder”, que em
alemão significa irmão, assumiu o negócio em 1953, quando seu Eduardo adoeceu.
Em 1981, um incêndio, destruiu parte das instalações e a padaria teve que ser
reconstruída. Em 1999, com o falecimento de “Seu Bruda”, os filhos assumiram o
negócio. Hoje, a padaria é administrada pela quarta geração da família, os bisnetos
do fundador, Eduardo Henrique e Andrea Engelhardt.
“É realmente uma grande honra receber uma homenagem de uma instituição como a
Fiep”, afirmou Eduardo Henrique, ao receber a medalha do Mérito Industrial. “É o
reconhecimento de um trabalho de várias gerações”, acrescentou.
Ele lembrou ainda de um antigo conselho que o fundador da Padaria América
costumava dar a seus sucessores em relação ao desenvolvimento da empresa: “fique
pequeno sozinho e limpo”.
“Nos dias de hoje, são sábias palavras. Não vou falar para que os empresários aqui
presentes fiquem pequenos, nem que fiquem sozinhos, porque a figura de um
investidor pode ser fundamental. Mas posso dizer a todos que fiquem limpos, para que
não sejamos nós os personagens dos noticiários de amanhã”, concluiu.
O Mérito Industrial foi entregue também ao empresário Sebastião Anastácio dos
Santos, fundador da Pipoteca. Nascido em 1933, em Aurora (SC), chegou em 1978
em Curitiba, quando recebeu o convite de um amigo para ser sócio em uma fábrica de
pipoca. A pequena fábrica passava por dificuldades e Sebastião tomou a decisão de
comprar a outra parte da sociedade.
A Pipoteca tornou-se, então, referência em produtos alimentícios. Seguindo um
modelo de gestão familiar, conta com um corpo altamente qualificado de funcionários,

entre eles filhos e netos do fundador. Nos últimos anos, a empresa se especializou na
produção e distribuição de alimentos industrializados, atendendo Paraná e Santa
Catarina. A empresa tem forte atuação social, empregando principalmente moradores
do bairro e desenvolvendo projetos sociais em apoio à comunidade.
Ao discursar em nome de seu pai durante a solenidade, Arlindo Santos agradeceu pelo
reconhecimento da Fiep. “Hoje é um dia de muita alegria, que simboliza todo o
trabalho que meu pai realizou na Pipoteca. Fica nosso agradecimento a este home que
veio de Santa Catarina apenas com a coragem e o apoio de sua esposa para
empreender em Curitiba”, disse Arlindo.
“A Pipoteca é prova de que, com trabalho duro e honesto podemos transformar a nossa
sociedade e o nosso país”, completou.
A Fiep concedeu ainda o título de Benemérito da Indústria ao empresário Antonio
Zanchett. Natural de Abson Batista (SC), desde cedo Zanchett revelou seu espírito
empreendedor. Há 20 anos, fundou a Technocoat, indústria do setor de papel, com
sede em Curitiba. Investimento constante em tecnologia e visão empreendedora são
as principais marcas destes 20 anos de história.
Desde a sua fundação, a empresa passou por mudanças e ampliações, culminando em
2009 com a criação do Grupo Technocoat, que uniu as quatro unidades fabris de
Araucária, Telêmaco Borba, Guarapuava e Otacílio Costa. É hoje um dos maiores
grupos convertedores de papel do Brasil, com uma infraestrutura completa e
equipamentos de última geração. A evolução só ocorreu por causa da governança
corporativa implementada pelos administradores. Antonio Zanchett presidiu o Grupo
até seu falecimento, em março de 2015.
Kelly Zanchett, filha do industrial destacou que seu pai era sinônimo de sucesso,
empreendedorismo, bondade e amor. “O mais coerente seria falar de seus feitos
profissionais. Filho mais velho de dez irmãos, muito pobre, ele arriscou tentar a vida
na cidade grande e, se estou hoje aqui, é porque ele merece”, afirmou. “Gostaria muito
que vocês soubessem de todas as conquistas de meu pai, mas ficaria satisfeita se
vocês soubessem da pessoa maravilhosa que ele foi. No mundo em que nos
encontramos, prefiro falar de amor”, acrescentou.
FGV lança Índice de Confiança Empresarial
30/05/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) passa a
divulgar a partir desta quarta-feira, 31, o Índice de Confiança Empresarial (ICE), que
agrega os dados das sondagens da Indústria de Transformação, Serviços, Comércio e
Construção.
O novo indicador, com periodicidade mensal, apresentará os dados do ICE, além dos
subíndices de Situação Atual Empresarial (ISA-E) e de Expectativas Empresariais (IEE), nos mesmos moldes das divulgações das sondagens setoriais.
Os segmentos cobertos pelas pesquisas representam mais de 50% da economia
nacional, apontou a FGV. O cálculo do Índice de Confiança Empresarial levará em conta
pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base
em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2017, o Setor de Serviços representa 38,3% do total; a Indústria, 33,2%;
Comércio, 20,1%; e Construção, 8,4%. Os pesos serão atualizados anualmente.
“Do lado da oferta econômica, podemos dizer que estamos acompanhando todos os
segmentos com forte aderência ao ciclo comum da economia, com informações

relevantes sobre o estado atual do ambiente dos negócios e sobre as expectativas dos
agentes com relação aos meses seguintes”, apontou o superintendente de Estatísticas
Públicas do Ibre/FGV, Aloisio Campelo Júnior, em nota oficial.
Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre
o ritmo da atividade econômica.
“O setor industrial possui características cíclicas que permitem antecipar tendências
do PIB. A agregação com dados de outros setores aumentará ainda mais a capacidade
de extração de informações relevantes sobre o estado atual e as tendências de curto
prazo da economia como um todo”, avaliou Campelo Júnior.
Indicador de incerteza da economia da FGV sobe 9,3 pontos em maio ante
abril
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 9,3 pontos na
passagem de abril para maio, alcançando 128,1 pontos, informou a Fundação Getulio
Vargas (FGV) na manhã desta terça-feira, 30.
“A elevação de incerteza da economia em maio inverte a tendência de queda do
indicador, que vinha ocorrendo nos meses anteriores. Essa mudança de trajetória pode
ser creditada quase que totalmente à crise política deflagrada pela divulgação da
gravação de conversa do presidente Michel Temer com o empresário Joesley Batista,
ou seja, incerteza política gerando incerteza econômica.
A ligação direta entre incerteza política e econômica neste caso deve-se, em grande
parte, à conexão que especialistas e a mídia econômica fazem entre a estabilização da
economia e a aprovação de reformas, principalmente a previdenciária”, avaliou o
economista Pedro Costa Ferreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV
(Ibre/FGV) em nota.
O índice mensal passou a integrar o calendário de divulgações de indicadores
econômicos do Ibre/FGV no fim de 2016. O IIE-Br é composto por três componentes:
o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais a frequência de notícias
com menção à incerteza; o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões
das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA; e o IIE-Br Mercado, baseado na
volatilidade do mercado financeiro.
Em maio, houve aumento nos componentes Mídia e Mercado. A maior influência foi do
IIE-Br Mídia, com alta de 8,5 pontos e contribuição de 7,6 pontos para a evolução do
IIE-Br no mês. Já o IIE-Br Mercado cresceu 14,9 pontos, contribuindo com 1,9 ponto
para o crescimento do indicador agregado de incerteza.
O IIE-Br Expectativa foi o único componente a apresentar queda, de 0,8 ponto, e
impacto de -0,2 ponto ao IIE-Br. A coleta do Indicador de Incerteza da Economia
Brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

FGV: incerteza pode frustrar demanda e levar indústria a acumular estoque
30/05/2017 – Fonte: R7
A Sondagem da Indústria de maio mostrou que a produção do setor deve crescer no
curto prazo em resposta à percepção de aumento da demanda. Mas as incertezas
políticas podem frustrar essa expectativa quanto à demanda, com risco do setor voltar
a acumular estoques e atrasar mais a retomada do nível de atividade, que já era bem
lenta.

Essa é a avaliação de Tabi Thuler Santos, coordenadora da Sondagem da Indústria do
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Neste mês,
a confiança do setor subiu 1,1 ponto, atingindo 92,3 pontos, em virtude da melhora
das expectativas e da situação atual. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada
(NUCI) permaneceu estável em 74,7% entre abril e maio.
"Provavelmente, vai ter aceleração da produção no curto prazo, pois o setor se
programou para demanda melhor nos meses seguintes. Mas, se essa demanda não se
concretizar, o setor pode dar um passo para trás, uma vez que estava terminando o
ajuste de estoque, voltando a acumular, e atrasando a recuperação."
Neste cenário, a produção industrial deve intensificar a oscilação de meses bons e
ruins. Tabi acrescenta que a situação para o setor será tanto pior quanto mais durarem
as incertezas, mas diz que também será determinante a forma que os empresários
vão avaliar a forma com que a crise for solucionada.
"O que será determinante é como o setor e o mercado vão avaliar a definição política
quando ela vier. Mas, mesmo que o contexto de solução da crise for bom, se demorar
demais, a incerteza pode ter impactos catastróficos para a indústria, com a queda na
confiança atrasando demais os investimentos e, assim, com risco do setor voltar a se
afundar numa crise", diz, reforçando que tudo é especulativo. "O cenário para a
confiança também ficou imprevisível diante da crise política", completa.
A coordenadora do indicador da FGV explica que não dá para avaliar se os
acontecimentos políticos da última semana se refletiram na confiança em maio, mas
afirma que, além da delação da JBS, a saída de Maria Sílvia Bastos Marques do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode ter reflexo na
percepção do setor sobre os negócios.
Programa de Regularização Tributária (PRT)
30/05/2017 – Fonte: Cenofisco
Fique atento para o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária
(PRT), que se encerrará em 31/05/2017, quarta-feira próxima.
Poderão ser liquidados:
I.
os débitos vencidos até 30/11/2016, de pessoas físicas e jurídicas,
constituídos ou não, provenientes de parcelamentos anteriores rescindidos
ou ativos ou em discussão administrativa ou judicial;
II.
os débitos provenientes de lançamentos de ofício efetuados após
30/11/2016, desde que o requerimento de adesão se dê até 31/05/2017
e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30/11/2016; e
III.
os débitos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF).
Não poderão ser liquidados:
I.
II.

os débitos apurados na forma do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Nacional); e
os débitos apurados na forma do regime unificado de pagamento de
tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador
doméstico (SIMPLES Doméstico).

Lembramos que, por força do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.687/17,
a adesão ao PRT se dará mediante requerimento a ser protocolado exclusivamente no
sítio da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço rfb.gov.br.

Temer diz a empresários que “Brasil está de volta” na economia
30/05/2017 – Fonte: Exame
Em jantar com empresários e políticos, o presidente comemorou resultados
do governo e comemorou o fim da "maior recessão da história brasileira"

Michel Temer: o presidente discursou na abertura do Fórum de Investimentos Brasil
2017 (Marcos Corrêa/PR/Agência Brasil)
O presidente Michel Temer participou na noite de hoje (29) de um jantar com
empresários e políticos em São Paulo. O tom do discurso foi de otimismo e Temer
afirmou que “o Brasil está de volta”, indicando a melhoria do cenário econômico no
país.
“[…] Queria transmitir-lhes uma mensagem de otimismo. Eu diria o seguinte: o Brasil
está de volta. A inflação está sob controle, nós criamos condições para a redução
responsável dos juros e a economia voltou a crescer, o emprego começa a recuperarse. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da
história brasileira”, disse o presidente.
Temer discursou na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017, evento que
reúne investidores de mais de 42 países e de 22 setores da economia. O presidente
procurou indicar que o país saiu da recessão, mas que ainda tem “muitos desafios”.
Sem citar quais, enfatizou: “mas nós não tenhamos dúvida: o Brasil é muito maior do
que todos esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos
tempos”.
O encontro com empresários ocorre 10 dias após a divulgação da delação premiada
dos executivos da JBS, que envolveu o presidente Temer e teve forte impacto no
cenário político.
Michel Temer encerrou sua fala desejando bons negócios aos investidores e citou a
presença de alguns de seus ministros no evento. “Meus ministros, aliás, os ministros
do nosso governo, já estão presentes aqui e estarão todos dispostos às mais amplas
conversas ao longo destes próximos dias”.
Henrique Meirelles, da Fazenda; Dyogo Oliveira, do Planejamento; Aloysio Nunes, das
Relações Exteriores; e Blairo Maggi, da Agricultura, estavam no jantar. “Que nós
tenhamos aqui boas conversas a partir de amanhã, boas descobertas e bons negócios”,
concluiu.
O Fórum vai promover reuniões entre integrantes do governo e executivos de
empresas privadas. Nestes encontros serão detalhados o marco regulatório de cada
setor e também o quadro de segurança jurídica para investimentos.
O evento também contará com painéis, palestras de ministros e técnicos do governo,
dentre outros. Além disso, haverá sessões de debates para apresentar aos
empresários alguns setores da economia, visando atrair mais investimentos, entre eles
infraestrutura, agronegócio, energia e saúde.

'O Brasil é maior que desafios acidentais', diz Temer a empresários
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer (PMDB) chamou a atual crise política de "desafios
acidentais" durante discurso a empresários na noite desta segunda-feira (29), num
hotel da zona sul de São Paulo.
"O Brasil é muito maior do que esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem
nos últimos tempos", afirmou.
A declaração ocorreu no Fórum de Investimentos Brasil 2017, que teve a participação
dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Blairo Maggi (Agricultura), do governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do prefeito João Doria (PSDB).
"O Brasil está de volta. A inflação está sob controle, criamos condições para a redução
responsável de juros e a economia voltou a crescer", afirmou.
Mesmo diante da crise política deflagrada com a divulgação das gravações do dono da
JBS, feitas na residência oficial do presidente, Temer buscou dar uma mensagem de
otimismo a presidentes de empresas multinacionais.
Antes do evento com empresários, o presidente Michel Temer se reuniu no mesmo
hotel com medalhões do PSDB: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o
presidente do partido Tasso Jereissati e o ministro Moreira Franco.
MEIRELLES DEFENDE REFORMAS
Jorge Araujo/Folhapress

O ministro da Fazenda Henrique Meirelles em evento com empresários
O ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que não está nem pensando no fato
de seu nome ter sido colocado como eventual candidato numa eleição indireta. "Estou
focado no meu trabalho e disposto a fazer o pais voltar a crescer", disse. Questionando
novamente, ele respondeu: "Não trabalho pensando em hipóteses", afirmou.
Ele disse que sua participação no evento será para dizer aos investidores que o país
segue em momento propício para o crescimento. "A mensagem é que o Brasil tem
enormes oportunidades de investimentos. Temos uma economia que volta a crescer",
disse.
Meirelles disse que atualmente há demanda para investimentos em infra-estrutura.
Ele afirmou que a crise política atual em que se discute a saída do presidente Temer
não afetará esses investimentos pelo fato de eles serem de longo prazo.
Sobre a possível saída de Temer, Meirelles afirmou que a discussão em torno da crise
política não deve afetar as reformas (Trabalhista e da Previdência), debatidas no
Congresso Nacional. "Não acredito, mas se acontecer [saída de Temer], não vejo, a
esta altura, alguém com disposição e condições de fazer o Brasil voltar atrás", disse.

Reconhecimento de incentivos fiscais é crucial para o desenvolvimento
regional e para a segurança jurídica, afirma CNI
30/05/2017 – Fonte: CNI
Convalidação de benefícios concedidos pelos estados para atrair empresas
preservará os investimentos que criam emprego e movimentam a economia
de diversos municípios
A aprovação do Projeto de Lei Complementar 54/2015 na Câmara dos Deputados é
crucial para a manutenção e a ampliação dos investimentos que criam empregos,
geram renda e promovem o desenvolvimento regional. O projeto de lei permite a
convalidação dos benefícios fiscais que os estados ofereceram a empresas para que
elas se instalassem em seus territórios. A maioria desses incentivos é relativa ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
"A convalidação dos incentivos fiscais evitará que empresas que usufruíam de
benefícios legitimamente concedidos pelos estados sejam surpreendidas por uma
dívida tributária impagável", afirma o gerente-executivo de Política Econômica da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco. "A dívida gerada pela
extinção dos benefícios compromete a sobrevivência das empresas e ameaça a
economia de diversos municípios", completa Castelo Branco.
A CNI alerta que, caso o projeto não seja aprovado, os incentivos fiscais podem ser
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Neste caso, as
empresas que já pagaram os impostos observando as regras acordadas com os
estados terão de ressarcir os cofres públicos com a diferença entre o imposto recolhido
e o efetivamente devido. A cobrança desta dívida inesperada compromete as
operações de muitas empresas e aumenta a insegurança jurídica do investidor.
A extinção imediata dos incentivos reduzirá a rentabilidade prevista dos investimentos,
o que inviabilizará muitos projetos. Caso as empresas sejam obrigadas a desistir dos
projetos, há o risco de fechamento de fábricas e de demissão de empregados.
ARTIGO: Chance de convergência
30/05/2017 – Fonte: CNI
Em artigo publicado no jornal O Globo, o presidente da CNI, Robson Braga de
Andrade, diz que demonizar as reformas, como se atendessem só aos
empresários, é injusto. Equilibrar as contas, baixar a inflação e fortalecer o
mercado de trabalho é objetivo nacional comum
Duas medidas imediatas são absolutamente necessárias para o Brasil voltar a crescer
com consistência e gerar empregos: reduzir o risco na arregimentação da força de
trabalho e enfrentar o crescimento do déficit da Previdência Social.
Com a primeira iniciativa, as contratações e a formalização do trabalho aumentarão.
Com a segunda, ao menos se estabilizará a relação entre a dívida pública e o Produto
Interno Bruto.
A necessidade das duas reformas fica clara por um motivo singelo: elas foram, em
algum momento, também propostas por partidos que não fazem parte da atual
coligação governista.
A política é assim mesmo: cabe sempre à oposição oferecer o céu; ao governo, resta
a missão de fazer o avião aterrissar. Então, se a oposição recusa qualquer possibilidade
de consenso, sobra ao governo fazer o trabalho que dele se espera.
O Brasil é recordista mundial, ou está entre os recordistas, em processos trabalhistas,

juros reais e desigualdade social. Sem desatar esses pontos, o emaranhado da
legislação diminui o apetite empresarial por novas contratações. No segundo, a marca
insuperável em juros reais funciona como trava ao investimento produtivo e ao
consumo. No terceiro, sem oferta de emprego, não há como distribuir renda de modo
consistente.
Existe, ainda, outro aspecto na questão. Demonizar as reformas, como se atendessem
apenas ao interesse dos empresários, é injusto. Equilibrar as contas públicas, baixar
a inflação e fortalecer o mercado de trabalho é um objetivo nacional comum. Quando
as empresas vão bem, os trabalhadores também vão. O contrário é igualmente
verdadeiro, como demonstra a terrível recessão que temos enfrentado há dois anos e
meio.
Seria possível apresentar números e mais números para sustentar esse ponto de vista,
mas não é necessário. Os dados são conhecidos. O que falta, basicamente, é a
coincidência de interesses dos diversos partidos no Parlamento.
Estamos diante de uma oportunidade única. As incertezas são tantas que não se sabe
nem quais serão os candidatos nas próximas eleições presidenciais, muito menos
quem sairá vencedor das urnas.
Se ninguém tem certeza dos resultados, muitos certamente acham que têm chance
de vencer. Aliás, já há uma meia dúzia de nomes se apresentando. Bendita incerteza.
Por isso, pode haver, agora, uma convergência em torno de medidas que aliviem a
tarefa do próximo presidente. É sempre melhor assumir com a casa mais arrumada.
Será extremamente importante que, a partir de 2019, estejamos construindo o futuro,
em vez de continuar remendando o que recebemos como triste herança do passado.
(Robson Braga de Andrade é empresário e presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Precisamos urgentemente continuar as reformas, diz Robson Braga de
Andrade
30/05/2017 – Fonte: CNI
Em entrevista ao programa Show Business com Sonia Racy, da TV Band, o
presidente da CNI falou sobre as ações que o país deve tomar para retomar
o crescimento econômico e destacou a importância de manter a agenda das
reformas da Previdência e trabalhista
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
participou, no último sábado (27), do programa Show Business com Sonia Racy, na
TV Band.
No programa, Andrade ressaltou que o país precisa avançar com a
trabalho, da Previdência e discutir as reformas tributária e política. O
comentou que o país não pode parar, apesar da crise política, e
Brasil lideranças capazes de buscar equilíbrio entre os poderes.
Ele destacou, ainda, que o setor industrial tem trabalhado para
investimentos, criar empregos e melhorar as condições de exportação no

reforma do
empresário
que há no
ampliar os
Brasil.

Para isso, é imprescindível manter uma boa relação com o Congresso Nacional para
proporcionar segurança jurídica às empresas nacionais. "Não existe um país forte e
desenvolvido que não tenha uma indústria forte", ressaltou.
Assista à parte 1 da entrevista no site da TV Band.

Assista à parte 2 da entrevista.
Assista à parte 3 da entrevista.
Investir em inovação garante competitividade às empresas no longo prazo
30/05/2017 – Fonte: CNI
A CNI propõe políticas públicas para alavancar a inovação no país. Serviços
do SENAI e SESI reforçam o apoio às indústrias na área

Até 2018, o SENAI vai inaugurar 25 Institutos SENAI de Inovação em 12 estados. Até
agora, 21 já estão em funcionamento
É natural que, em tempos de crise, empresas deem mais ênfase à sua saúde financeira
e sobrevivência no curto prazo do que com o futuro. No entanto, é nesse momento
que as indústrias precisam estar mais antenadas com as tendências e inovações, para
garantirem competitividade no longo prazo e saírem na frente da concorrência quando
a crise passar.
Com essa certeza, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) mantém um esforço
constante para fomentar a inovação no país. Assim nasceu, em 2008, a Mobilização
Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela CNI.
Criada para ser um espaço de diálogo consolidado e efetivo entre os setores privado,
público e acadêmico no país, a MEI tem o objetivo de incorporar a inovação na
estratégia das empresas e aperfeiçoar as políticas de inovação no país. Hoje, a
mobilização conta com 121 líderes empresariais engajados na luta pelo aumento da
capacidade inovativa do país.
Para o superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Paulo Mól, países ricos têm
uma indústria forte e investem em inovação. As empresas, por sua vez, se tornam
mais produtivas e competitivas quando inovam. “Investir em inovação garante a
sustentabilidade das empresas”, diz. Ouça:
CONQUISTAS – A CNI defende junto ao governo uma agenda que incentive as
empresas a darem cada vez mais importância à inovação. Esse trabalho é refletido em
aprovação de normas que melhoram o ambiente de negócios, como a regulamentação
do novo marco de ciência, tecnologia e inovação (Lei nº 13.243/2016).
Defendida pela CNI, a lei prevê, entre outras coisas, isenção de impostos para a
importação de insumos pelas empresas do setor e amplia o tempo máximo que os
professores universitários podem se dedicar a projetos de pesquisa e extensão.
Outra bandeira da instituição é o aprimoramento da Lei do Bem, que concede
incentivos fiscais a empresas que realizam pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Ou seja, uma empresa que busca criar tecnologias inovadoras pagará menos imposto
para fazê-lo.
Outra ação para estimular a inovação foi a elaboração de um documento com
sugestões de aprimoramento à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
para o período 2016-2019. Ele contém propostas de objetivos, metas e prioridades

em ciência, tecnologia e inovação para que o Brasil ganhe maior protagonismo na
economia global.
Um dos grandes resultados da articulação da MEI nos últimos anos está a criação, em
2013, da Associação de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para apoiar a fase
pré-competitiva da inovação, caracterizada por altos investimentos e riscos. A
instituição tem o papel de incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias com
investimento compartilhado entre empresa e instituição de pesquisa.
MÃO NA MASSA – Além dos frutos da articulação político-institucional, feita pela MEI,
as entidades do Sistema Indústria também prestam serviços diretos às empresas para
promover a inovação.
Isso significa que a CNI não só trabalha estrategicamente para estimular a inovação
no Brasil, mas também coloca a mão na massa e investe pesado para que o país
dispute mercados em igualdade de condições com grandes potências mundiais.
Um exemplo real dessa iniciativa é o Edital de Inovação para a Indústria, que tem o
objetivo de financiar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços
inovadores para o mercado brasileiro. Esse é o instrumento de projetos inovadores
que está vigente há mais tempo de forma ininterrupta no país.
Em 2016, foram disponibilizados R$ 23,6 milhões para projetos, sendo R$ 20 milhões
do SENAI e R$ 3,6 milhões do SESI.
A edição do ano passado também contou com a participação de instituições âncoras,
ou seja, empresas e instituições que apoiaram, com recursos próprios, projetos de
inovação que representassem soluções para desafios específicos de seus interesses.
Ao todo foram submetidos 983 projetos, dos quais 70 foram aprovados em duas
categorias: Inovação Tecnológica e Protótipos de Inovação. Foram investidos mais de
R$ 57 milhões nos trabalhos selecionados.
Em 2017, o edital ganhou força com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), que apoiará iniciativas inovadoras em pequenas
empresas. Os investimentos previstos estão na ordem de R$ 53,3 milhões.
As ideias contempladas podem refletir em melhorias não só para as indústrias, como
para a população. É o caso da Atar Band – projeto apoiado pelo edital em 2014 –, uma
pulseira capaz de realizar pagamentos em máquinas de cartão apenas com a
aproximação do pulso do usuário. Chegar ao design final foi possível graças à
consultoria contratada com os recursos do edital.
Para o diretor executivo e co-fundador da ATAR, Orlando Purim, a maior ajuda
proporcionada pelo SENAI foi em traduzir os valores da empresa em uma marca e um
produto.
“O Edital de Inovação nos ajudou em um momento em que era muito importante
construir nossa marca e trazer esses valores de design para o produto”, conta Orlando.
GRANDES NÚMEROS DO EDITAL INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA
•
Desde a primeira edição, em 2004, o edital investiu R$ 380 milhões em
cerca de 700 projetos inovadores de 600 empresas;
•
Em 2017, o edital vai destinar R$ 53,6 milhões a cerca de 280 projetos
inovadores em empresas;
•

Em 2016, foram disponibilizados R$ 23,6 milhões para 70 projetos.

OUTROS SERVIÇOS

Institutos SENAI de Inovação - Em setembro de 2013, o SENAI iniciou as
atividades da rede de Institutos SENAI de Inovação, que já conta com 21 unidades em
operação e 369 projetos contratados. Até 2018, o SENAI vai inaugurar 25 Institutos
SENAI de Inovação em 12 estados. Com a rede, o SENAI se torna a ponte entre o que
indústria quer e o que a pesquisa aplicada oferece.
Os institutos preenchem a lacuna por meio de serviço tecnológico de alta complexidade
e de alto valor agregado, consultoria e treinamento, transferência de tecnologia e
redução de riscos. Além disso, conta com os laboratórios abertos, que são ambientes
de inovação em que pessoas com diferentes perfis e habilidades desenvolvem ideias
e projetos, de forma colaborativa.
Dos 21 institutos, seis são unidades vinculadas à Embrapii. A previsão é que, até o fim
deste ano, sejam mais 11 unidades integradas a essa rede.
Institutos SENAI de tecnologia – Nessas unidades, são ofertados serviços técnicos
especializados, como de prototipagem e de metrologia, além de consultorias em
processos produtivos de especialização do instituto.
Inova Talentos – Feito para graduandos, graduados, mestres e doutores, o
programa Inova Talentos ajuda a desenvolver habilidades e competências ligadas à
inovação.
Desenvolvido pelo IEL, ele proporciona qualificação e vivência empresarial a partir do
desenvolvimento e execução de projetos de inovação em empresas e institutos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desde o lançamento da iniciativa, em 2013,
até 2016 foram inseridos mais de mil bolsistas nas empresas.
(Matéria veiculada no dia 27/05/2017).

Empresário precisa de normalidade, não de subsídio, diz chefe do BNDES
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Paulo Rabello de Castro, então presidente do IBGE, em seu escritório, no Rio
Em sua primeira entrevista após ser nomeado presidente do BNDES, o economista
Paulo Rabello de Castro se posicionou contra políticas de subsídios e a favor de maior
participação do crédito privado na economia, em um sinal de continuidade das políticas
adotadas pela sua sucessora, Maria Silvia Bastos Marques.
"Os empresários não precisam de juros subsidiados, eles precisam de normalidade",
afirmou, em entrevista após evento de comemoração dos 81 anos do IBGE, instituição
que preside desde julho de 2016.
Castro foi nomeado pelo presidente Michel Temer na última sexta (26), logo após o
pedido de demissão de Marques, que alegou razões pessoais para deixar o banco.
Ela vinha sofrendo críticas de empresários descontentes com novas políticas mais
restritivas na concessão de financiamentos e, internamente, era pressionada pelos
funcionários do banco a fazer uma defesa da instituição em meio a denúncias de
favorecimento à JBS.
Afirmando ser amigo de Marques, Castro disse que imagina não ter que promover
grandes mudanças no banco e adiantou que convidará a diretoria indicada pela
executiva a permanecer no cargo. Ele evitou falar sobre temas específicos, alegando
ainda não ter assumido o cargo.
Mas, quando questionado sobre as críticas de empresários, disse que "precisamos
transcender essa visão de que os empresários ditam o que o BNDES faz ou deixa de
fazer".
"O BNDES é um banco que opera com dinheiro do trabalhador. Não me consta que
alguma associação empresarial tenha posto dinheiro lá", comentou.
Ele criticou políticas de subsídios setoriais, alegando que o banco não pode atuar como
um "gerente geral de compensações", isto é, criando políticas para compensar
obstáculos em determinados setores.
Na sua opinião, com taxas de mercado e incentivo ao capital privado no financiamento,
o banco contribui para a política fiscal e para a redução das taxas de juros de longo
prazo da economia.
"Um dos principais desafios do Brasil é reverter essa esdrúxula estrutura a termo da
taxa de juros, que hoje é estritamente atrelada a títulos públicos", afirmou,
acrescentando que o país precisa enfrentar seus gargalos para garantir a retomada do
investimento.
Ressaltando que se tratava apenas de "palpite", disse que uma contribuição do BNDES
neste sentido pode ser um esforço para reduzir o tempo de análise dos pedidos de
empréstimos.

Questionado sobre a questão envolvendo a JBS, empresa na qual o banco de fomento
é a maior acionista minoritária, defendeu que é preciso separar "o empresário da
empresa", citando a importância de trabalhar para manter a saúde financeira da
companhia.
"Onde quer que o BNDES seja minoritário, é o povo brasileiro que é minoritário. É
interesse do povo brasileiro e farei tudo para atender ao interesse do povo brasileiro",
afirmou.
SACRIFÍCIO
Castro se despediu das equipes do IBGE durante evento em comemoração dos 81 anos
da instituição. Em seu discurso, agradeceu o apoio e disse que está "partindo para o
sacrifício", ao aceitar o convite de Temer para assumir o banco.
Na entrevista, afirmou "lamentar" ter sido convocado por Temer para trocar de cargo
"inopinadamente" —isto é, inesperadamente.
Ele esteve com o presidente na manhã desta segunda (29) e disse que, além de
desejar-lhe boa sorte, Temer demonstrou preocupação com financiamentos para
pequenas e médias empresas.
"Queremos mais fazedores anônimos do que marqueteiros ostensivos", disse. Sua
posse no banco deve ocorrer na próxima quinta (1).
Aloysio Nunes diz que espera conclusão "rapidamente" de acordo do
Mercosul com União Europeia
30/05/2017 – Fonte: Reuters
O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse nesta terça-feira que espera
que seja concluído rapidamente o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União
Europeia.
Aloysio afirmou ainda, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, em São Paulo,
que o presidente Michel Temer entregará um país melhor para seu sucessor em 2019,
sugerindo que o presidente cumprirá seu mandato até o fim, apesar da atual crise
política atravessada pelo governo.
Artigo: No fundo, todos estão no mesmo lado, o lado do Brasil
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Qualquer observador desarmado que olhe para o convulsionado Brasil de hoje dirá que
o país precisa de conciliação.
Não há como sair da enrascada político-econômica em que se meteu sem um mínimo
de entendimento entre as partes em conflito.
Tolerância e serenidade são virtudes a serem cultivadas mais do que nunca neste
momento.
Não quero dizer que se deva fechar os olhos para malfeitos, que têm de ser
rigorosamente apurados e punidos. Falo da necessidade de excluir o ódio e o
radicalismo do cenário atual de disputa tanto pelo poder político quanto pela
preponderância na forma de conduzir a economia.
O país precisa de reformas modernizantes, algumas já em andamento, e quase
ninguém discorda disso. Os reformistas, porém, têm que entender que as mudanças
são de grande magnitude.

A ideia criada é a de que façamos as reformas imediatamente. O Brasil está frágil, e
não é hora de provas. Haverá graves danos, sem dúvida, se as reformas empacarem.
Mas é possível estender um pouco mais o esforço reformista no tempo, para que as
mudanças possam ser mais bem explicadas às pessoas e entendidas por aqueles que
serão atingidos diretamente.
De outra parte, espera-se das forças que reagem radicalmente contra todas as
propostas de reformas o bom senso para entender que o país, no médio e longo prazo,
perderá a viabilidade se não puser em marcha desde já, de forma gradual, as
mudanças modernizantes nas áreas trabalhista, previdenciária, tributária e política.
Posições extremistas, na economia e na política, levam sempre a decepções e
fracassos. Políticas monetárias radicais como se adotou no país incham o setor
financeiro, asfixiam o setor produtivo e impulsionam a recessão e o desemprego.
Seguidos e impiedosos cortes de gastos fazem encolher mais ainda a produção e, em
consequência, reduzem as receitas do governo, o que acaba por exigir mais cortes,
engrossando uma bola de neve nefasta para a economia.
Gastanças descontroladas, por outro lado, principalmente em despesas correntes,
tendem a estimular a inflação, que corrói renda e salários principalmente das camadas
mais pobres da população.
O objetivo maior do país, que se resume em desenvolvimento, criação de empregos e
melhoria da condição de vida das pessoas, só será atingido se os vários lados da atual
disputa abandonarem radicalismos e buscarem soluções negociadas que se
enquadram nos limites legais e constitucionais.
Em 1977, a Espanha estava à beira do caos, com inflação elevada, desemprego e
ameaças do retorno a um regime autoritário. Articulou-se então um acordo, do qual
participaram governo, partidos, sindicatos, associações de empresários.
Todos fizeram concessões e assinou-se o conhecido Pacto de Moncloa, uma referência
mundial em matéria de entendimento político e econômico bem-sucedido.
Não acho que o Brasil precise de algo tão grandioso quanto o pacto espanhol. Nem há
clima para isso, e as circunstâncias são diferentes.
Neste momento, porém, quando parece se armar uma nova temporada de
manifestações populares, é preciso que a ideia da conciliação esteja presente nas
mentes das pessoas de bem.
Porque, na verdade, todos estão no mesmo lado, o lado do Brasil.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Sistema S arrecada quatro vezes mais que o imposto sindical. Mas nele
ninguém mexe
30/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Uma das federações que administram os recursos destinados ao Sistema S, a Fiesp
bancou uma famosa campanha contra a alta de impostos. Lucio Bernardo Jr/Câmara
dos Deputados

Um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista – que nesta terça (30) volta a
ser discutida na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado – é o fim do
imposto sindical, que hoje é compulsório e financia sindicatos de trabalhadores e
patronais. Mas há outra cobrança obrigatória que nem sequer é mencionada na
proposta: os repasses ao Sistema S, muito mais vultosos.
O sistema é composto por nove entidades voltadas ao ensino e capacitação do
trabalhador e à oferta de serviços culturais e de lazer, entre elas o Senai, o Sebrae e
o Senac.
Em 2016, sua arrecadação – que vem de um porcentual cobrado sobre a folha de
pagamento das empresas – foi de quase R$ 16 bilhões. Esse valor equivale a 4,5 vezes
o arrecadado com o imposto sindical, que somou R$ 3,5 bilhões no ano, na soma dos
repasses a sindicatos trabalhistas e patronais.
A falta de transparência sobre a gestão
polêmica. “Recurso público ou contribuição
contas. No mínimo. Depois, pode-se até
serviço está surtindo efeito”, argumenta
Insper.

da cifra bilionária é o que impulsiona a
que é compulsória tem de ter prestação de
discutir se está prestando contas e se o
Sérgio Firpo, professor do doutorado do

Na mesma toada, o economista da XP Investimentos Gustavo Cruz lembra que a
discussão sobre essa contribuição obrigatória é antiga. Há quem defenda a
“privatização” do sistema S – hoje o dinheiro é arrecadado pela Receita Federal e em
seguida repassado às organizações.
O então ministro da Fazenda Joaquim Levy quis reter 30% dos recursos para cobrir o
déficit público, mas desistiu após a reação das entidades. No Senado, um projeto de
lei e uma emenda à reforma trabalhista buscam alterar o financiamento do sistema.
“A gente vê que vai e volta essa discussão e continua com zero transparência de como
esses recursos são aplicados”, avalia Cruz.
O presidente de Fiep, Edson Campagnolo, rebate. Todos os recursos do Sistema S,
observa, são auditados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral
da União (CGU). “Os valores recolhidos não têm peso nenhum no salário do
trabalhador. Não é o consumidor quem paga. São as empresas que recolhem os
valores com um porcentual sobre a folha de pagamento”, diz.
Campagnolo ressalta o trabalho desenvolvido pelas entidades do sistema, sobretudo
no que diz respeito à capacitação de jovens e a requalificação de trabalhadores. “Não
temos nenhum tipo de caixa preta. O discurso de acabar com o sistema S chega a ser
uma irresponsabilidade”, afirma.
Auditoria, mas não muita
O TCU, de fato, é responsável por fiscalizar o Sistema S. Mas nem tudo vai tão bem.
Em avaliação divulgada em abril de 2016, o TCU verificou “graves falhas”. O órgão
avaliou o nível de transparência em relação à divulgação de dados sobre receitas e
despesas, demonstrações contábeis, licitações, contratos, transferências de recursos
e atendimento ao público em geral.

De acordo com o TCU, 83% das entidades do setor não têm uma unidade de auditoria
interna. Conforme o órgão, 78% delas não têm conselho fiscal próprio e apenas 51%
passam por auditorias independentes. “Nenhuma entidade possui comitê de auditoria,
o que traz fragilidades para o equilíbrio, a transparência e a integridade das
informações financeiras publicadas”, diz o relatório.
Para Firpo, com um volume tão alto de recursos sem fiscalização é preciso pensar em
alternativas para aumentar a eficiência e redistribuir renda. “Me parece que jogar
esses recursos para o Sistema S como estamos fazendo não está garantindo nenhum
desses dois pontos”.
Fim da contribuição compulsória, recursos para a seguridade: o que é
proposto no Senado
O Sistema S pode ter escapado da reforma trabalhista, mas está na mira do senador
Ataídes Oliveira (PSDB – TO). Ele é autor de um projeto de lei e apresentou uma
emenda à reforma trabalhista que mexem com a arrecadação do sistema.
O projeto de lei já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e está
aguardando inclusão na ordem do dia do plenário do Senado. Pela proposta, 30% do
valor arrecadado pelo Sistema S seria alocado para “garantir a manutenção ou
expansão da seguridade social” – área do orçamento que engloba Previdência,
Assistência Social e Saúde.
A emenda que ele apresentou à reforma trabalhista, na CAE, vai além: propõe a
extinção da contribuição compulsória. A emenda não trata do fim das contribuições ou
das entidades, mas sugere que esse financiamento seja voluntário. Seguiria, assim, a
mesma lógica do que pode ocorrer com o imposto sindical, que pela reforma deixaria
de ser obrigatório.
O que é o imposto sindical
O chamado imposto ou contribuição sindical está em vigor desde a década de 1940,
assegurado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A cobrança tem o objetivo
de custear os sindicatos, que, em contrapartida, além de representar os trabalhadores
e patrões nas negociações, deveria oferecer serviços assistenciais, como assessoria
jurídica, assistências médica e odontológica, bibliotecas, agências de colocação,
prevenção de acidentes, atividades desportivas e sociais. Na prática, porém, nem
todas as entidades cumprem com esse papel e, por isso, o imposto sindical pode estar
com os dias contados.
Na ponta do lápis
A arrecadação do Sistema S é 4,5 vezes maior que a obtida com o imposto sindical
para todos os sindicatos, incluindo os patronais.
Enquanto a reforma trabalhista discute o fim da contribuição sindical, os descontos
sobre a folha de pagamento que vão para o Sistema S não entram na pauta - e
qualquer possível mudança sofre para tramitar no Congresso.
Total recebido em 2016

Arrecadação anual
Quanto cada organização do Sistema S recebeu em 2016

Sistema S Setor
R$, em 2016
Sesc
Comércio
4.642.975.785
Sebrae
Micro/peq. empresas 3.157.037.818
Senac
Comércio
2.571.472.567
Sesi
Indústria
2.175.509.939
Senai
Indústria
1.520.079.548
Senar
Agronegócio
744.228.803
Sest
Transportes
467.409.569
Sescoop
Cooperativas
319.338.784
Senat
Transportes
297.586.162
Total
15.895.640.991
Quem paga e quem recebe
As organizações do Sistema S são sustentadas por contribuições compulsórias dos
empresários. Veja o destino das contribuições, proporcionais aos valores pagos:

O que é
O Sistema S começou a ser estruturado na década de 1940 e é composto por nove
entidades com atividades voltadas ao ensino e capacitação do trabalhador e oferta de
serviços culturais e de lazer.
Reformas garantem empregos e retomada do crescimento no País, diz
Meirelles
30/05/2017 – Fonte: Portal Brasil
Em evento sobre a reforma da Previdência Social, ministro da Fazenda destaca
conscientização da população em torno das mudanças no setor e na legislação
trabalhista

A aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional é necessária para a
geração de empregos e a retomada do crescimento da economia brasileira. Ao

participar de evento da revista Exame, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, acredita que a população já tem consciência de que as mudanças são
essenciais para assegurar a retomada do crescimento econômico do País, com queda
da inflação, controle da taxa de juros e geração de empregos.
"Essas reformas vão além deste mandato, do próximo mandato, são reformas de longo
prazo", ponderou. “Essas reformas hoje são reformas da nação brasileira, reformas do
Estado, já temos hoje pessoas de diferentes visões políticas que já entendem que o
Brasil não pode ter uma linha de crescimento de despesa pública que cresça para o
infinito”, completou.
Meirelles lembrou ainda que conquistas como a aprovação de um limite para os gastos
públicos contribuíram para o controle da recessão e aumento da confiança no País. Ele
também destacou os efeitos imediatos das reformas na economia. “A expectativa é
que o risco-País caia, a taxa de juros real e nominal caia, e isso vai dar muito mais
consistência ao crescimento do País no futuro”, afirmou.
Para Meirelles, o número de pessoas que enxerga a necessidade em aprovar a reforma
da Previdência “cada vez maior” e, por isso, a perspectiva é de que ela seja aprovada
pelos parlamentares. “Cada vez mais essa consciência passa a existir”, afirmou o
ministro, que avaliou o crescimento das despesas previdenciárias como
“insustentável”.
Caminho
Diante da aprovação de outras medidas do governo, o ministro avaliou ainda que o
“caminho já está claro” e os agentes econômicos não observam mais a possibilidade
de que o País retorne políticas econômicas que resultaram na recessão.
“Não há mais condições para o Brasil tentar essas aventuras. Esse é o caminho já
estabelecido hoje de responsabilidade, de fazer uma administração das contas
públicas, de contornar o crescimento das despesas, permitindo que a inflação caia,
permitindo que os empregos aumentem, portanto não vejo espaço para volta atrás”.
Meirelles disse ainda que a reforma da Previdência irá evitar que o Brasil enfrente
outra crise fiscal no futuro, já que, segundo ele, a dívida pública será controlada e,
consequentemente, os juros irão cair e haverá mais confiança na economia brasileira.
Benefícios
Atualmente, a reforma da Previdência está aguardando análise do plenário da Câmara
dos Deputados. Ela prevê a adoção de uma idade de 65 anos para homens e de 62
para mulheres acessarem ao benefício, o que irá impedir o crescimento exponencial
das despesas previdenciárias e evitar que a economia entre em colapso nos próximos
anos.
“O Brasil precisa da reforma da Previdência para garantir que todos recebam suas
aposentadorias no futuro”, pontuou Meirelles. “Todos vão se aposentar com a
segurança de receber”, finalizou.
Agenda de reformas continua mesmo sem Temer, diz Meirelles
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 29, que espera
que o presidente Michel Temer permaneça no cargo até as eleições presidenciais de
2018, mas assegurou que a agenda econômica do peemedebista continuará mesmo
que ele seja forçado a sair.
“Isso já é uma agenda para o País… O fato de que o País está crescendo de novo
mostra isso”, afirmou. Ele disse que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha

crescido 0,7% no primeiro trimestre e que a economia vai avançar cerca de 3% em
termos anuais até 2018.
A economia do País recuou em 2015 e em 2016, afundando o País na pior recessão
que se tem registro. O PIB brasileiro será divulgado na quinta-feira, e Meirelles estima
que venha em linha com a expectativa do mercado.
Antes de debate sobre reforma trabalhista, confusão marca sessão na CAE
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Uma pequena confusão aconteceu antes mesmo do início da sessão da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, 30.
Enquanto presentes e senadores aguardavam o início da sessão que votará o parecer
da reforma trabalhista, seguranças do Senado tentaram retirar um presente à força.
Enquanto era carregado para fora da CAE, o homem protestou e disse que tinha direito
de permanecer na sala.
Os senadores Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Lindbergh Farias (PT-RJ) intervieram
e o homem pode permanecer na sala da CAE.
Em seguida, a sessão foi aberta pelo presidente da CAE, Tasso Jereissati (PSDB-CE)
às 10h18 com quórum de 20 senadores.
Comissão de Assuntos Econômicos retoma debate da reforma trabalhista
30/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Senador Tasso Jereissati (E), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
na reunião de terça-feira (23) ao lado do vice-presidente, senador Garibaldi Alves Filho
Marcos Oliveira/Agência Senado›
 PLC 38/2017
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve retomar nesta terça-feira (30), a
partir das 10h, o debate do projeto da reforma trabalhista (PLC 38/2017). O presidente
da comissão, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), pretende colocar o projeto em
votação, uma vez que o parecer elaborado pelo relator, senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), foi dado como lido há uma semana.
Senadores da oposição, porém, argumentam que o relatório não foi lido e que, por
isso, a votação não pode acontecer.
A reunião da última terça-feira (23) foi tumultuada e marcada por empurrões e
agressões verbais entre senadores. Após a confusão, motivada pela tentativa de se
evitar a leitura do voto do relator, o presidente da comissão deu como lido o relatório
de Ricardo Ferraço e concedeu vista coletiva do projeto, o que abre caminho para a
votação na reunião desta terça-feira.
Tasso relatou ter sido alvo de “dedos em riste”, e disse que o microfone da presidência
foi arrancado da mesa. Ele afirmou que os senadores que se opunham à leitura do
relatório agiram de “maneira agressiva”, inclusive incitando manifestantes que

acompanhavam a sessão dentro do plenário. Tasso disse ainda que “temeu pela sua
segurança física” e precisou se abrigar na sala da secretaria da comissão.
Senadores contrários à proposta acusam os governistas de tentar "tratorar" a
oposição. As senadoras Gleisi Hoffman (PT-PR) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
apresentaram na quinta-feira (25) questões de ordem contra o andamento do projeto
da reforma trabalhista.
Segundo Gleisi, não houve pedido de vista antes do encerramento da reunião. Ela
alega também que o presidente da CAE descumpriu o regimento ao dar como lido um
relatório que não havia sido previamente distribuído para os senadores e avaliou que
houve fraude nas notas taquigráficas e na ata da reunião. A senadora pediu a apuração
dos fatos narrados, a suspensão da tramitação do PLC 38/2017 e a anulação da
reunião.
Já Vanessa Grazziotin pediu que a Mesa do Senado determine à CAE o envio do projeto
para analisar a anexação de outras propostas que tratam de mudanças na CLT.
Segundo Vanessa, o presidente da CAE não aceitou requerimento de sua autoria que
solicitava encaminhamento para a Mesa e também estaria violando o regimento.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, informou que decidirá sobre as questões de
ordem posteriormente.
Proposta
Com 74 páginas, o relatório de Ferraço é favorável ao texto aprovado na Câmara dos
Deputados, rejeita as 193 emendas apresentadas no Senado e sugere que algumas
partes sejam vetadas pela Presidência da República ou reformuladas por meio de
medida provisória.
O próprio relator poderia retirar essas partes do texto, mas, com isso, o PLC 38/2017
teria de retornar para nova avaliação dos deputados federais. As sugestões de veto
tratam dos seguintes temas: gestante e lactante em ambiente insalubre; serviço
extraordinário da mulher; acordo individual para jornada 12 por 36; trabalho
intermitente; representantes de empregados e negociação do intervalo intrajornada.
Participantes de debate na CDH condenam reformas da Previdência e
trabalhista
30/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) debateu, nesta
segunda-feira (29), as reformas trabalhista e previdenciária, com quatro mesas de
expositores. Todos os participantes criticaram as reformas, que, para eles, será um
retrocesso de direitos para trabalhadores do país. Na reunião o senador Paulo Paim
(PT-RS) lançou o livro O dragão debaixo da cama - Impacto das reformas na vida dos
brasileiros, organizado por ele.

Representantes de centrais sindicais, dos auditores fiscais, dos servidores públicos, do
empresariado e de outras entidades da sociedade civil disseram que as reformas vão
fragilizar a proteção dos trabalhadores.
Questões como insalubridade, terceirização, trabalho intermitente, aposentadoria
rural e negociado sobre o legislado foram todas citadas pelos expositores durante a
audiência como atos prejudiciais das reformas.
Quanto à reforma da Previdência, os expositores criticaram especialmente o tempo de
contribuição para que a pessoa se aposente e a retirada de benefícios dos
trabalhadores rurais e de locais insalubres. Para Moacir Meireles de Oliveira, da
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap), é preocupante o
aumento do tempo de aposentadoria especial para quem trabalha em locais insalubres.
— Eu, que sou da região carbonífera e me aposentei dentro da mina de carvão, estou
muito preocupado com a situação do mineiro de subsolo, que, pelo que eu vi, dentro
da reforma previdenciária, o mineiro de subsolo, que pode baixar à mina com 21 anos,
com 15 anos ele tem direito à sua aposentadoria especial. Pelo que eu vi, ele vai ter
que trabalhar mais 19 anos para conseguir a sua aposentadoria. Isso é um crime! —
afirmou.
CPI
Os participantes demonstraram ainda confiança nos resultados da CPI da Previdência,
presidida por Paim. Segundo Assunta Pergamasco, diretora do Sindifisco Nacional, a
CPI vai mostrar quem são os causadores do rombo da Previdência, que não são nem
os servidores públicos nem os trabalhadores.
— Isso efetivamente vai demonstrar os grandes causadores do rombo. Porque a toda
crise econômica, reformamos a Previdência, mas nós esquecemos de levantar os
maiores causadores. E essa CPI, eu tenho certeza, vai demonstrar os grandes
devedores quem são, e não são nem os servidores públicos nem os trabalhadores os
responsáveis —afirmou.
O senador afirmou que a Receita Federal do Brasil já enviou à CPI a lista dos mil
maiores devedores da Previdência e que já foram convocados para prestar depoimento
à comissão os cinco maiores entre os bancos, os cinco maiores do comércio, dos
frigoríficos, da indústria.
— Já nesta quinta-feira está confirmada a primeira leva dos devedores que terão que
explicar como roubaram, como desviaram e onde está o dinheiro da Previdência. E,
claro, num primeiro momento a gente fez o convite, no segundo já foi convocação e
eles terão que se fazer presentes — disse Paim.
Em relação à reforma trabalhista, o representante do Fórum Sindical dos
Trabalhadores, Arthur Bueno de Camargo relacionou, entre os principais itens da
reforma trabalhista a que se opõe, o negociado sobre o legislado, o trabalho
intermitente, a homologação da demissão sem a presença do sindicato e a retirada da
contribuição compulsória aos sindicatos.
Para ele, o trabalhador não é um objeto descartável, que se usa quando se necessita,
mas é um ser humano. Ele espera que o Senado modifique o projeto e que ele volte à
Câmara e seja revisto.
— Para que eles (deputados) possam entender que é impossível viabilizar um monstro
que foi criado pelo Poder Executivo e por uma parte do Poder Legislativo da Câmara
dos Deputados — afirmou.

Livro
Todos os que compuseram as mesas da audiência pública escreveram artigos do livro
O dragão debaixo da cama - Impacto das reformas na vida dos brasileiros, lançado e
organizado pelo senador Paulo Paim. Paim explicou que o livro traz o pensamento de
homens e mulheres que buscam justiça e oportunidades iguais para todos.
— Aqui está o pensamento de homens e mulheres com gritos insaciáveis por justiça e
oportunidades iguais para todos. É uma obra coletiva, que faz uma reflexão e uma
análise do momento atual e que vem a se somar à resistência de outras iniciativas —
disse Paim.
Governo quer mostrar força e votar reforma trabalhista nesta semana
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo Michel Temer quer tentar acelerar a aprovação da reforma trabalhista no
Senado, em busca de uma demonstração de força política diante da crise aberta pelas
delações da JBS.
O Palácio do Planalto pretende atropelar os protestos da oposição contra o projeto na
sessão da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) nesta terça-feira (30) e tentar
levar o texto ao plenário ainda nesta semana.
Uma das estratégias para dar velocidade à votação seria um acordo de líderes para
que seja votado um requerimento de urgência, o que poderia viabilizar a aprovação
do projeto neste prazo.
Há resistências no Senado a essa operação, uma vez que o próprio presidente da Casa,
Eunício Oliveira (PMDB-CE), defende a manutenção do cronograma original.
O Planalto, entretanto, acredita que precisa dar um sinal robusto de avanço de sua
agenda de reformas, em um gesto ao mercado, e pretende arriscar a manobra.
No início de maio, o governo e a oposição fecharam um acordo para que o texto fosse
discutido em três comissões, o que daria uma tramitação mais lenta à proposta.
Com isso, a previsão inicial era de que a votação ocorresse em plenário na segunda
quinzena de junho.
Os articuladores políticos de Temer, contudo, passaram a alegar que partidos como
PT, PCdoB e Rede descumpriram o acordo ao tentar impedir a leitura do relatório do
projeto em uma sessão tumultuada da CAE na semana passada.
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Ataídes Oliveira (PSDB-TO) protagonizaram um bateboca depois que a oposição tentou, sem sucesso, impedir a leitura do relatório.
Governistas pretendem alimentar o embate político com esses partidos de oposição
para reforçar esses argumentos e levar o texto logo ao plenário. Caso haja confusão
ou tentativas de obstrução, colocarão o plano em prática.
A articulação vem sendo feita pelo Palácio do Planalto e pelo líder do governo, Romero
Jucá (PMDB-RR).

O texto do relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES) inclui o projeto já aprovado pela Câmara
e menciona um acordo para que alguns pontos sejam vetados por Temer.
Entre eles, o trabalho de gestante e lactante em locais insalubres, o acordo individual
para a jornada 12h/36h, a possibilidade de negociação do intervalo para almoço e a
revogação dos 15 minutos de descanso para mulheres antes de hora extra.
Esse movimento também servirá de termômetro da relação entre Temer e o líder do
PMDB, Renan Calheiros (AL). O senador deu nesta segunda-feira (29) demonstrações
de reaproximação.
Reforma trabalhista já recebeu 218 emendas no Senado
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O projeto de reforma trabalhista já recebeu 218 emendas no Senado. O Projeto de Lei
da Câmara 38 de 2017, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), recebeu
as primeiras emendas no dia 4 de maio, propostas pela senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM).
As emendas mais recentes foram apresentadas pela senadora Lídice da Mata (PSBBA) e a própria senadora Vanessa Grazziotin na quinta-feira, dia 25. O parecer sobre
o tema deverá ser votado pelos senadores nesta terça-feira, 30, na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE). O PLC é o primeiro item da pauta da Comissão.
Na semana passada, o projeto da reforma trabalhista foi alvo de uma grande confusão
no Senado, quando o relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES) tentou apresentar o parecer
durante sessão da CAE. A sessão foi interrompida e o senador tucano deu o texto
“como lido” e, em seguida, deu vista coletiva ao projeto.
O procedimento foi questionado pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) no plenário na
quinta, 25. Em questão de ordem, a senadora disse que pode ter ocorrido fraude na
tramitação da matéria.
A parlamentar paranaense alegou que foi concedida vista coletiva do projeto sem
nunca ter havido um só pedido para isso. No plenário, a petista pediu a apuração do
fato e, enquanto não há conclusão, que seja interrompida a tramitação da reforma
trabalhista na Casa.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que recebia a questão de
ordem da senadora, mas que não decidiria no momento. Não havia decisão sobre a
questão de ordem até o meio da tarde desta segunda-feira, 29.
Conheça os pontos da reforma trabalhista que o relator indica para veto
30/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator do PLC 38/2017 na Comissão de Assuntos
Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais



Proposições legislativas
PLC 38/2017

O relator do projeto da reforma trabalhista no Senado, senador Ricardo Ferraço (PSDBES), apresentou relatório favorável à aprovação do PLC 38/2017 na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) rejeitando as emendas que foram apresentadas e
mantendo o texto aprovado pelos deputados federais. Porém, Ferraço recomenda que
seis pontos da reforma sejam vetados pelo presidente da República, Michel Temer.
Ele avaliou que são temas polêmicos e que merecem mais estudos e debates. Caso
sejam vetados, tais temas poderão ser novamente apreciados pelo Parlamento, diz
Ferraço, por meio de projetos de lei ou de medidas provisórias editadas pelo Poder
Executivo. Conheça os temas:
1 – Gestante e lactante em ambiente insalubre
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê que a trabalhadora gestante
deverá ser afastada automaticamente, durante toda a gestação, apenas das atividades
consideradas insalubres em grau máximo. Para atividades insalubres de graus médio
ou mínimo, a trabalhadora só será afastada a pedido médico.
2 – Serviço extraordinário da mulher
O projeto enviado ao Senado pelos deputados federais revoga o art. 384 da CLT. Esse
artigo determina que a trabalhadora mulher deve ter 15 minutos de descanso
obrigatório antes de iniciar o horário de serviço extraordinário, a chamada hora-extra.
3 – Acordo individual para a jornada 12 por 36
Para o relator na CAE, Temer deveria vetar também a alteração que permite que
acordo individual estabeleça a chamada jornada 12 por 36, aquela em que o
empregado trabalha 12 horas seguidas e descansa as 36 horas seguintes. Ferraço
acredita que o texto aprovado pelos deputados sobre esse assunto “não protege
suficientemente o trabalhador, que pode ser compelido a executar jornadas
extenuantes que comprometam sua saúde e até sua segurança”.
4 – Trabalho intermitente
O relator recomenda veto aos dispositivos que regulamentam o chamado trabalho
intermitente, aquele no qual a prestação de serviços não é contínua, embora com
subordinação.
Nesse tipo de trabalho, são alternados períodos de prestação de serviços e de
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de
atividade do empregado e do empregador. O melhor, para ele, seria regulamentar por
Medida Provisória, estabelecendo os setores em que a modalidade pode ocorrer.
5 – Representantes dos empregados
O relator crê que uma MP poderia regulamentar a criação da comissão de
representantes dos empregados nas empresas com mais de 200 funcionários. O PLC
38/2017 prevê que esses representantes não precisam ser sindicalizados e terão o
objetivo de ampliar o diálogo entre empresa e empregados, mas não têm estabilidade
do emprego.
6 – Negociação do intervalo intrajornada
O texto aprovado pelos deputados permite que trabalhador e empregador acordem,
por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo, “intervalo intrajornada, respeitado
o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a seis horas”.
Para o relator a mudança precisa ser melhor analisada para não gerar “precarização
das condições de trabalho, com consequências sobre a saúde e a segurança do
trabalhador”.

Fatiamento de férias do trabalhador deve ser analisada na CAS
30/05/2017 – Fonte: Senado Notícias





Proposições legislativas
PLS 411/2016
PLS 8/2017

O projeto que permite ao trabalhador fracionar o tempo de férias será votado na
quarta-feira (31) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Pelo texto do PLS 411/2016,
as férias poderão ser fatiadas em até duas vezes com um dos períodos sendo de no
mínimo 14 dias, independentemente de acordo, ou em até três vezes, por meio de
acordo.
A legislação atual determina que o prestador de serviço tire um só período de férias,
depois de um ano de trabalho. Hoje, o fatiamento das férias pode ser efetivado apenas
em casos excepcionais mediante acordo escrito, individual ou coletivo e elas podem
ser fracionadas em até três vezes.
A proposta do senador Deca (PSDB-PB) acrescenta um artigo à Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) para regulamentar o fracionamento de férias, abrindo a
possibilidade de negociação coletiva em outras hipóteses não previstas na legislação.
O texto atual da CLT proíbe o parcelamento de férias dos empregados menores de 18
anos e maiores de 50 anos de idade. O projeto suprime esta exigência por entender
que o melhor juízo da possibilidade de divisão dos períodos é, nesses casos, do próprio
interessado, o empregado.
Evolução
A matéria tem voto favorável do relator, o senador Wilder Morais (PP-GO), na forma
de um substitutivo em que propõe simplificar o texto original e alterar apenas a
redação do primeiro parágrafo do artigo 134 da CLT, para que, mediante acordo
escrito, individual ou coletivo, as férias possam ser concedidas em até três períodos,
sendo que dois dos períodos não poderão ser inferiores a dez dias corridos.
Wilder enfatiza a “evolução das relações de trabalho”. Ele ressalta que um trabalhador
normal, com família constituída, procurará sempre adaptar seu período de férias ao
convívio familiar e ao período escolar dos filhos.
“Com esta possibilidade poderiam administrar melhor as suas viagens e adequar os
períodos às demandas familiares. Férias integrais e coletivas tendem a remeter os
trabalhadores, no mês de janeiro fundamentalmente, para locais turísticos lotados e
estressantes e com alto custo, por se tratar de alta temporada”, argumenta o senador.
A proposição estabelece a necessidade de notificação, pelo empregador ao empregado,
do agendamento de um dos períodos, com 30 dias de antecedência. Na hipótese de
opção pelo abono pecuniário (venda de dez dias de férias), o limite de fracionamento
será de duas vezes.
Ainda está previsto o pagamento proporcional do valor referente às férias, com
acréscimo de um terço, também proporcional aos períodos usufruídos.

“Não há uma razão plausível para proibir o fracionamento, exceto casos extremos. A
maioria dos empregados, se consultados, optaria pelo fracionamento das férias. Neste
sentido, a divisão dos períodos de férias, se houver interesse dos empregados, tende
a se tornar uma regra e não a exceção que é hoje”, avalia Wilder.
Se o substitutivo for aprovado, será submetido a turno suplementar de votação. Como
a votação tem caráter terminativo, confirmada a aprovação, o texto poderá seguir
para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para que seja votado
pelo Plenário do Senado.
Saúde bucal
Também será votado na CAS o Projeto de Lei do Senado (PLS) 8/2017, que inclui a
saúde bucal no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).
As alterações propostas pelo projeto à Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) visam
exclusivamente a incluir a saúde bucal em toda a sua dimensão ao SUS, e sua
configuração e descrição sucinta como política pública de saúde.
Desse modo, a aprovação da matéria possibilitará o devido amparo legal às ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde bucal segundo os princípios norteadores
do SUS, explica o autor do projeto, senador Humberto Costa (PT-PE).
A iniciativa, de acordo com Humberto Costa, afasta definitivamente a possibilidade de
que “o serviço público odontológico padeça, em qualquer parte do território pátrio, do
retorno ao mais intolerável, indigno e mutilador ‘tratamento’ odontológico que, por
muito tempo, foi oferecido quase que exclusivamente na rede pública: a extração
dentária”.
Humberto Costa observa, contudo, que o primeiro desafio é garantir a perenidade dos
serviços públicos odontológicos, e a garantia de acesso de todos os brasileiros às ações
integrais, universais e gratuitas de saúde bucal, em conformidade com o que
determina a Constituição.
Em seu relatório favorável ao projeto, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) saudou
a importância do SUS, mas lamentou o atraso na universalização do atendimento
odontológico em relação a outras especialidades. Em seu entendimento, o projeto
garante que a Política Nacional de Saúde Bucal não estará “sujeita às variações
conjunturais do cenário político nacional, estadual e municipal”.
A votação na CAS é terminativa. Se aprovado o projeto na comissão e não houver
recurso para votação em Plenário, o texto segue para análise da Câmara dos
Deputados.
Advogados previdenciários apontam erros da reforma na CPI da Previdência
30/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Advogados do ramo do Direito Previdenciário foram unânimes em afirmar, em
audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência, que a
reforma proposta pelo governo para o setor parte de diagnósticos equivocados e

premissas seletivas. Para eles, a reforma é “aberrativa” e leva o país “para o abismo”.
A audiência, realizada nesta segunda-feira (29), foi a sexta promovida pela CPI para
tratar do assunto.
Thais Maria Zuba explicou que as análises que justificam a reforma ignoram que o
modelo escolhido para a Previdência brasileira já computa soluções para os seus
próprios problemas. Segundo ela, os cálculos que apontam déficit no setor
deliberadamente excluem receitas que, enquanto não têm caráter diretamente
previdenciário, existem para minimizar riscos do sistema como um todo.
- Quando se desconsidera o conjunto das contribuições, estamos desconfigurando o
que foi pensado [pela Constituição] em termos de custeio. O regime de repartição
consegue pagar uma maior quantidade de riscos porque, no grupo, eles se diluem afirmou.
Thais Maria Zuba disse que o problema do envelhecimento populacional, que reduz a
proporção entre população ativa e inativa ao longo do tempo, já foi considerado na
elaboração do sistema. Por isso a Previdência é abastecida com cobranças sobre lucros
das empresas, importações e loterias, por exemplo – porque essas bases de cálculo,
segundo a advogada, estão mais imunes a mudanças na pirâmide etária do país.
Zuba também defendeu o regime previdenciário atual, em que a Previdência é
integrada a áreas como saúde e assistência social. Para ela, esse sistema é o mais
eficiente para proteger a população de forma sustentável, pois usa as contribuições
para garantir a qualidade de vida que vai garantir que a população economicamente
ativa continue produtiva e contribuindo.
- O Estado percebeu que nós não somos previdentes. É da nossa natureza. Não
pensamos que existem riscos e que eles são inerentes à existência humana. Não
temos, normalmente, disciplina de fazer uma poupança para uma eventual situação
de risco - disse.
Irresponsabilidade
Diego Monteiro Cherulli também observou que o cálculo que aponta déficit
previdenciário mistura os servidores públicos federais e os militares ao Regime Geral
da Previdência Social (RGPS), o que é incorreto porque eles têm regimes próprios,
com custeio à parte, e não integram a seguridade social.
Cherulli também apontou que o Executivo federal tem usado mal o chamado “fundo
poupador” da Previdência, criado pela Emenda Constitucional 20, de 1998. O fundo
tinha por objetivo guardar e investir eventuais superávits previdenciários para o
futuro. Porém, segundo o advogado, ele tem sido usado pelos sucessivos governos
como caixa para despesas correntes.
- Quando o legislador diversificou a base de financiamento, ele sabia que ia sobrar e
que precisaria poupar para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Os técnicos
não se adaptaram às novas disposições e à vontade da emenda. Eles mantiveram a
aplicabilidade da regra antiga: só folha de pagamento custeia a Previdência, e não é
assim - explicou.
Para o advogado, essa prática pode ser enquadrada como uma violação à Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Gestão
Adriane Ladenthin apresentou à CPI alguns dados que estão disponíveis publicamente
nos portais governamentais da Previdência Social e que, para ela, indicam erros na
elaboração e no direcionamento da reforma. Conforme explicou, mais de 80% dos
benefícios do RGPS são de até dois salários mínimos.

Ela também afirmou que o grande problema da Previdência, hoje, não é de estrutura,
mas de gestão da seguridade social. Há ineficiência administrativa que leva a
judicialização, fiscalização ineficiente que não consegue prevenir acidentes de trabalho
e problemas no sistema de saúde que sobrecarregam os benefícios assistenciais. Além
disso, o próprio RGPS contém distorções, como desequilíbrios para a concessão de
alguns benefícios.
Ainda de acordo com Adriane Ladenthin, a Previdência faz um trabalho ruim em
estimular os cidadãos a contribuírem. Ela afirmou que a população tem um
entendimento equivocado do funcionamento e do objetivo da Previdência Social, e,
por isso, tende a se afastar do sistema. Segundo ela, há cerca de 10 milhões de
pessoas na “informalidade previdenciária”.
- As pessoas não querem contribuir para a Previdência porque ela presta um
desserviço. Apesar de termos uma Previdência que tem a função de distribuição de
renda, a propaganda é invertida. Falta educação previdenciária - afirmou.
Servidores e setor rural
Theodoro Agostinho também opinou que falta uma boa gestão, e também ressaltou
que há desconhecimento, entre os proponentes da reforma, de aspectos como a
previdência do setor público.
Ele disse que o regime próprio do funcionalismo passou por alterações recentes que
corrigiram desigualdades e permitirão a equalização do sistema nos próximos anos.
Além disso, observou que, diferente dos trabalhadores do setor privado, os servidores
públicos precisam contribuir para a Previdência mesmo quando aposentados.
Jane Lúcia Berwanger falou sobre o setor rural, e alertou sobre o risco social de se
alterar o regime especial do qual se beneficiam os trabalhadores rurais. Ela afirmou
que, caso passe a vigorar um sistema de contribuições individuais voluntárias, a
tendência é que as mulheres fiquem desprotegidas, pois não terão como efetuar as
suas próprias contribuições, e que o país vivencie um forte êxodo rural.
Além disso, segundo ela, essa mudança subverteria um dos principais objetivos da
aposentadoria rural, que é a redução de desigualdades regionais. Atualmente, o
sistema é desenhado para que regiões menos produtivas não fiquem descobertas.
Auditoria Cidadã
A audiência também teve a participação de Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora
Auditoria Cidadã da Dívida, associação que milita pela investigação das origens e
composição da dívida pública brasileira. Ela pediu à CPI que vá além da análise
Previdência e que trabalhe para identificar as causas do rombo nas contas públicas
país.
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Para isso, sugeriu o estudo das conclusões de outra comissão de inquérito, a da Dívida
Pública, realizada pela Câmara dos Deputados entre 2009 e 2010.
Maia diz que Câmara vai retomar em poucas semanas discussão de reforma
da Previdência
30/05/2017 – Fonte: Reuters
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terçafeira que os parlamentares da Casa irão retomar "em poucas semanas" as discussões
em torno da proposta de reforma da Previdência e disse ter certeza que o projeto será
aprovado pelo Congresso.
Maia reafirmou o compromisso que tem com o presidente Michel Temer e ressaltou,
em discurso durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017 em São Paulo, que a

agenda da Câmara no momento tem como foco o mercado e o setor privado, e
ressaltou que a Casa já aprovou a reforma trabalhista, que está atualmente em
tramitação no Senado.
Também em discurso no mesmo evento, o presidente do Senado, Eunício Oliveira
(PMDB-CE), acrescentou que o Congresso segue adiante apesar de dificuldades, e
assegurou que todas as reformas serão aprovadas.
Governo não prevê novas rodadas de negociação na Previdência, diz
secretário
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, afirmou nesta
segunda-feira, 29, que o governo não está trabalhando com a hipótese de ter novas
rodadas de negociação na reforma da Previdência nem com um plano B. “A hipótese
nossa é a aprovação do projeto como passou na comissão especial”, disse durante
evento Fórum Exame de Previdência.
“Não trabalho com plano B”, disse o secretário ao ser perguntado se o governo tem
um plano alternativo no caso de a reforma não ser aprovada no Congresso. “O plano
que tem, que é o plano A, é a aprovação da reforma como foi aprovada na comissão
especial.”
Para a votação na Câmara, Caetano citou que o governo trabalha com o prazo colocado
mencionado pelo presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, de votar o texto na
primeira quinzena de junho, seguindo para o Senado. “O Congresso é soberano, mas
acho razoável se (a aprovação) ocorrer antes do recesso ou pouco após o retorno do
recesso seria muito razoável.”
Caetano reafirmou que a economia fiscal da reforma previdência se reduziu em 25%,
mas o texto que passou na comissão especial manteve pontos essenciais, como a
idade mínima para a aposentadoria e a transição em 20 anos.
Durante o debate, Caetano explicou alguns pontos da reforma e ressaltou que a
diferença salarial entre homens e mulheres está caindo e quando se olha entre os mais
jovens, a diferença é ainda menor. Na comissão especial, após as mudanças, na regra
geral, os homens devem se aposentar com 65 anos e as mulheres, com 62.
O grande objetivo da reforma, disse o secretário, é manter o regime previdenciário,
assegurando aposentadoria aos brasileiros, disse ao responder perguntas de
internautas. Um dos focos, completou, é acabar com privilégios. No caso de direito
adquirido, o cidadão pode escolher entre o regime proposto pela reforma e o antigo.
Sobre a idade mínima para aposentadoria, de 65 anos para homens e 62 para
mulheres, Caetano disse que o Brasil vai passar a seguir o padrão internacional. “A
idade de 65 anos é uma referência internacional.”
Governo descarta mudar a reforma da Previdência, diz Marcelo Caetano
30/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
A expectativa do governo não é de novas mudanças na proposta de reforma da
Previdência, afirmou o secretário da previdência do ministério da Fazenda, Marcelo
Caetano, nesta segunda-feira (29).
"O governo não tem como hipótese novas rodadas de negociação. Isso, obviamente,
sempre levando-se em conta a autonomia do Congresso", disse. A declaração foi dada
em evento em São Paulo. Após a crise política detonada por delações que envolvem o

presidente Michel Temer, alguns analistas estimam que, enfraquecido, o presidente,
ou um potencial substituto, consiga aprovar apenas uma regra mais branda.
Segundo Caetano, a expectativa é que o projeto seja mantido tal como está, com a
manutenção de pontos cruciais como a idade mínima de aposentadoria e o período de
transição de 20 anos.
Caetano estimou que o projeto atual representa uma perda de cerca de 25% em
relação ao projeto apresentado originalmente, mas avaliou como ponto positivo o fato
de que as alterações feitas beneficiem a base da pirâmide. Como exemplo, lembrou a
idade para o acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) mais baixa do que a
prevista no projeto original.
"Foi uma redução do potencial de economia, mas beneficiou camadas mais baixas."
Imbassahy: Estamos trabalhando bastante para manter PEC da Previdência
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Antônio Imbassahy, afirmou nesta
segunda-feira, 29, que o governo está “trabalhando bastante” para manter o conteúdo
da reforma da Previdência e aprovar a emenda constitucional após a crise que atingiu
o Planalto com as delações da JBS.
Ao chegar no jantar por ocasião do Fórum de Investimentos Brasil 2017, o ministro
afirmou ainda que é “evidente” o trabalho do governo. Ao ser perguntado sobre a
recente troca de titulares nos ministérios da Justiça e da Transparência, Imbassahy
afirmou que não sabia se Osmar Serraglio tinha aceitado assumir a Transparência após
ser substituído por Torquato Jardim na Justiça.
Sem reformar a política, como reformar a economia?
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Somos incansáveis na repetição do mantra das reformas. O Brasil precisa fazer um
ajuste fiscal permanente que mude a trajetória de nosso endividamento. Para isso,
precisamos de alterações na Previdência que reduzam o valor ou duração das
aposentadorias; ou elevem as contribuições dos trabalhadores. O problema é urgente.
Se não corrigirmos a trajetória de gastos agora, enquanto podemos, vamos nos
transformar numa Grécia, que importa azeite, e condenar nossos netos à mediocridade
ou à pobreza.
Cada ponto do mantra das reformas é verdadeiro, inclusive o trecho sobre a urgência.
Devemos discutir o formato das reformas e incluir emendas na proposta inicial do
governo, sim. Mas não podemos nos eximir de fazer celeremente aquilo que é
necessário.
Levando a conclusão ao limite: qualquer governo genuinamente comprometido com
reformas deve ser apoiado. Caso contrário, podemos perder a oportunidade de corrigir
o rumo e acabar caindo do precipício.

Quem dera fosse tão simples assim!
O Brasil é uma democracia representativa. Assim, escolhemos nossos representantes,
deputados e senadores, e estes são incumbidos de escrever e aprovar as leis. A ideia
por trás da democracia representativa é que as pessoas determinem um grupo de
representantes especializados em cuidar dos negócios do Estado enquanto a população
toca a vida. Desse jeito, o padeiro e a bailarina não precisam se preocupar em
equilibrar o Orçamento ou em decidir que pontes devem ser reformadas.
Mas o alicerce da democracia representativa é a legitimidade. Deputados e senadores
têm um poder legal que emana dos votos que receberam. Mas esse poder legal
necessita de legitimidade para ser exercido em sua plenitude.
Se a população duvida da sinceridade de seus representantes, reformas de grandes
consequências podem até ser aprovadas, mas não terão permanência. Uma próxima
legislatura pode "des-reformar" e fazer um remendo pior que a situação original.
Voltemos ao Brasil do mantra das reformas necessárias. Que nossos representantes
se esforcem para melhorar as propostas e, finalmente, consigam aprová-las. Mas que
também saibam que as reformas só virão para ficar se a maquinaria de combate ao
crime que enredou tantos de nossos políticos continue a funcionar, implacável.
Se, quando chegar 2018 (ou 2022), tivermos aprovado as reformas necessárias, mas
as mesmas raposas velhas viciadas em propinas ainda mandarem em Brasília, vai ser
difícil dizer não para os radicais de ideias mágicas.
Fazer as reformas enquanto as raposas velhas continuam soltas é construir uma
autoestrada para Caracas e o caos.
Com crise, líderes da base aliada já falam em aprovar apenas idade mínima
30/05/2017 – Fonte: EM.com
Com o agravamento da crise política no País, líderes de partidos da base aliada na
Câmara dos Deputados começaram a defender uma reforma da Previdência mais
"enxuta". Nas conversas, os parlamentares já discutem aprovar apenas o aumento da
idade mínima para a aposentadoria, considerado um dos pilares da proposta. As outras
mudanças seriam encaminhadas só a partir de 2019, quando o País terá um novo
presidente eleito pelo voto direto.
Outra opção cogitada por lideranças no Congresso é uma "minirreforma" da
Previdência, como antecipou o Estadão/Broadcast na semana passada. Alguns estudos
já foram encomendados para verificar a viabilidade de aprovar medidas por outros
caminhos que não uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) - que precisaria de
308 votos na Câmara e 49 no Senado. Uma saída seria fazer algumas mudanças por
medida provisória (MP) ou projeto de lei, que precisam de menos votos.
"É hora de transparência, de reconhecer que o momento é delicado e que isso impacta
na votação das reformas. É preciso, sim, fazer uma avaliação do cenário, para
entender o que tem condição de ser aprovado agora, deixando o desafio maior para o
próximo governo eleito", afirmou o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB). A
legenda é uma das principais bases de sustentação do governo Temer no Congresso.
Para Efraim, esses pontos só poderão ser definidos após o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) julgar a ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer por abuso de poder
econômico. A Corte marcou o início do julgamento para 6 de junho.
"Se o clima estiver muito pesado, podemos pensar em aprovar uma reforma deixando
só a idade mínima. Para dar algum sinal ao mercado", defendeu o deputado Marcos

Montes (MG), líder do PSD, quinto maior partido da Câmara. A opinião é compartilhada
pela líder do PSB na Casa, Tereza Cristina (MS), que é da ala do partido ligada a
Temer. "Temos de aprovar minimamente a idade mínima", disse. Já o líder do PR na
Câmara, José Rocha (BA), diz que nem mesmo este ponto está pacificado.
Deputados do PSDB também avaliam nos bastidores que, com o agravamento da crise
política, será preciso "enxugar" a reforma. Desde antes da delação da JBS, a bancada
já defendia a flexibilização do texto aprovado pela comissão especial.
O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), porém, afirmou que a ideia é tentar
prosseguir com a proposta. "Estamos monitorando a cada dia, para saber a evolução
do cenário. A situação é grave, mas não podemos transferir um problema de ordem
judicial para a política macroeconômica."
Minirreforma
No Congresso, há também uma avaliação de que a opção da minirreforma "não é tão
ruim", porque os efeitos da PEC já eram muito graduais, e o pente-fino que vem sendo
feito nos pagamentos do auxílio-doença já dá, no curto prazo, uma contribuição maior
para o caixa. Para os defensores dessa estratégia, não há tanto problema em esperar
para fazer uma grande reforma em 2019, embora ela tenha de ser mais drástica.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretende colocar a reforma da
Previdência em votação no plenário da Casa entre 5 e 12 de junho. Interlocutores do
parlamentar fluminense dizem, porém, que ele deu essa previsão apenas para fazer
um aceno ao mercado financeiro de que a crise política não afetará as reformas.
Limite de idade responde por 46% da economia na reforma da Previdência
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A proposta de fatiar a reforma da Previdência é bem vinda, principalmente se permitir
a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, tanto para trabalhadores da
iniciativa privada quanto para servidores públicos.
De acordo com especialistas, essa é a principal mudança da reforma da Previdência.
Sozinha, gera uma economia de 46% nos gastos previdenciários, segundo cálculos de
Paulo Tafner, pesquisador Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo (Fipe/USP).
Avaliando apenas o efeito econômico, Tafner considera válido tentar passar parte das
mudanças por meio de medida provisória e encaminhar uns poucos pontos para serem
votados como PEC, Proposta de Emenda à Constituição.
Ele lembra que, ainda no governo Dilma Rousseff, chegou a propor uma reforma
fatiada, em parceria com o economista Fábio Giambiagi, especialista em finanças
públicas e Previdência. A iniciativa não foi adiante porque veio o processo de
impeachment e o novo governo que assumiu se propôs a fazer o ideal – uma reforma
ampla.
Segundo Tafner, o efeito da idade mínima sobre a redução do gasto seria imediato.
Em 10 anos, começaria a reverter a trajetória da despesa. Em 20 anos, ainda que
lentamente, reduziria a despesa total. “É um cenário muito melhor do que não fazer
nada e deixar a conta explodir”, diz ele.
Cautela política
Tafner, porém, sugere cautela na negociação com os parlamentares, porque considera
a manobra arriscada no atual ambiente político. “Será preciso negociar muito bem,

porque a idade mínima ainda enfrenta a oposição de muitos parlamentares e corre o
risco de ser derrotada se a votação não for bem amarrada”, diz.
Outro especialista na área, Leonardo José Rolim Guimarães, consultor de Orçamentos
da Câmara dos Deputados, tem uma visão mais conservadora ainda. Vem
acompanhando as diferentes propostas que estão surgindo em Brasília, mas não
visualiza nenhum consenso.
Apesar de acreditar que ainda há espaço para a votação de ao menos partes da
reforma da Previdência, não considera o momento atual adequado para negociar
nenhuma medida.
“Há muita conversa, mas nada de concreto, principalmente porque o cenário político
não está claro e qualquer decisão seria prematura”, diz.
Na avaliação de Rolim, o ponto mais sensível é a indefinição em relação ao futuro do
governo de Michel Temer. Rolim considera mais prudente esperar até a próxima sessão
do julgamento da chapa Dilma/Temer, no Tribunal Superior Eleitoral (TDE), marcada
para o dia 6 de junho.
Os dois especialistas reforçam que é importante aprovar alguma medida agora, por
menor que seja. Encaminharia a discussão para ser retomada pelo presidente eleito
em 2018, que obrigatoriamente terá de concluir a reforma.
Estaremos prontos para discutir reforma tributária em agosto, avalia relator
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O complexo modelo de tributação em vigência no País é um dos principais entraves ao
desenvolvimento e precisa ser reformulado para garantir a sustentabilidade do
crescimento econômico e maior competitividade à iniciativa privada, afirmou o relator
da Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara, deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), em seminário realizado pelo Movimento Viva na capital paulista.
Ele prevê que o projeto esteja pronto para o debate no plenário em agosto deste ano.
O objetivo da proposta em elaboração na Comissão Especial é mais do que uma
simples reforma, afirmou Hauly, em que serão solucionados gargalos e sintetizadas
experiências acumuladas desde a criação do sistema tributário vigente, em 1965.
“Precisamos mudar a legislação tributária atual para promover desenvolvimento
econômico sustentável e inclusão social com distribuição de renda.” O ponto de partida
da proposta, explicou o deputado, é “diminuir a regressividade” gerada pela tributação
sobre consumo e dar ênfase ao Imposto de Renda progressivo sobre renda e
propriedade.
A tributação sobre consumo é uma das distorções que mais atrapalha o crescimento
econômico, afirmou. “Se conseguirmos reduzir paulatinamente a tributação sobre
consumo, e elevar a contribuição sobre renda e propriedade, teremos a chance de
reduzir a desigualdade e fortalecer o mercado consumidor.”
Para Hauly, a mudança de modelo, entretanto, precisa ser feita a partir de debate
entre governo, empresários e trabalhadores. A proposta em discussão na Comissão
prevê ainda reduzir as alíquotas sobre alimentação e medicamentos; e isentar as
exportações e os bens de ativo fixo das empresas, o que garantiria segurança jurídica
e incentivaria a criação de empregos.
Também é prevista a extinção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e
tributos sobre empréstimos bancários, para reduzir o custo financeiro de

investimentos. “Onde já se viu cobrar imposto de quem está devendo?”, indagou
Hauly.
Imposto sobre Valor Agregado (IVA)
A criação de um imposto único é outro fator central na proposta, visando mitigar a
guerra fiscal entre Estados e municípios. Para viabilizar a implantação do tributo único,
o deputado propõe que sejam extintos o ICMS, ISS, Cofins, Salário Educação e sejam
criados dois tipos de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) – um modelo clássico e um
modelo seletivo de destinação federal. O uso de tecnologia também é citado na
proposta como meio para evitar a sonegação fiscal e reduzir as incongruências no
sistema vigente.
O parlamentar reconhece a necessidade de um período de transição para que o Iva
seja implementado. “Com um imposto único e centralizado, os Estados e Municípios
não entrarão mais em guerra fiscal. As isenções fiscais têm desempenhado um papel
ruim para a competitividade das empresas. Se o País não for eficiente como uma
plataforma única, não haverá empresa eficiente da porta para dentro”, comentou. “Do
jeito que está, o empresário usa o benefício enquanto está disponível e vai embora na
hora que a renúncia fiscal vence.”
Relator da Reforma Tributária na Câmara, Hauly celebrou que a proposta foi
incorporada à agenda nacional e pediu apoio dos presentes. “É uma agenda de
interesse de toda a nação, por isso a proposta é suprapartidária, não depende de
governo A ou B. O que precisamos é engajar as esferas do poder, empresários e
trabalhadores”, disse.
Para Meirelles, atraso na reforma prejudica expectativas do mercado
30/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
Do ponto de vista fiscal, não serão um, dois, três, quatro ou cinco meses que farão
diferença na aprovação da reforma da Previdência, afirmou o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
"No entanto, é importante [a aprovação rápida] do ponto de vista da formação das
expectativas, ressaltou. Em entrevista em evento em São Paulo nesta segunda-feira
(29), preferiu citar como data para aprovação da reforma o mês de junho, como
sinalizado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, antes do estouro da crise política.
Meirelles reconheceu que a maioria da população é contra a reforma, mas minimizou
o problema. Ele disse que a discussão tem que ser colocada não na base da perda de
direitos, mas na de assegurar o recebimento de um benefício futuro. "Isso depende
muito como se pergunta.
Uma outra coisa é que a população está muito impactada pela crise", disse. Segundo
Meirelles, não há plano B para a reforma da Previdência e nem expectativas com
relação à eventual mudança do projeto. Ele afirmou ainda que acredita que o número
de parlamentares que vão votar a favor da reforma é maior do que parece. "Eu digo
ao parlamentar que vai disputar eleição o que é melhor: o Brasil crescendo, gerando
emprego e inflação baixa ou desemprego maior e inflação maior com o voto contra a
Previdência?", exemplificou. Segundo Meirelles, a economia estará crescendo 2,7% no
quarto trimestre de 2017 em relação a igual período do ano anterior.
Com relação aos juros, disse que o mercado discute um corte da taxa Selic de 1 ponto,
1,25 ponto ou 0,75 ponto percentual, mas disse que o mais importante é que "ninguém
discute se o Banco Central vai subir ou descer a taxa". A redução do juro, disse, reflete
a queda da inflação.

"Estou focado em botar o Brasil para crescer, disse há pouco o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, ao responder se poderia, eventualmente, substituir Michel Temer
em um governo de transição até 2018. "Eu não lido com hipóteses e sim com
realidade". Para ele, o seu cenário base é que Michel Temer conclua o seu mandato
em 2018. "De nossa parte, fazemos reformas que extrapolam esse e outros
mandatos".
Novo Refis custará R$ 35 bilhões em até 15 anos ao governo
30/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Para contar com R$ 10 bilhões em receitas em 2017, o novo Refis negociado entre
parlamentares e o governo implicará renúncia fiscal de R$ 35 bilhões em até 15 anos,
duração do programa.
Segundo a Folha apurou, haverá aumento na arrecadação em relação ao programado
originalmente pela Receita somente neste ano.
Em 2018, haverá frustração de receitas de R$ 4,6 bilhões. Em 2019, o governo vai
arrecadar R$ 7,3 bilhões a menos. Em 2020, a perda de arrecadação será de R$ 3,2
bilhões.
Nesses quatro anos (2017-2020), período em que o governo tentará colocar as contas
no azul novamente, haverá perda de receitas de R$ 5,1 bilhões gerada pelo Refis.
No total, cerca de R$ 35 bilhões em dívidas serão perdoados após 180 meses de
programa, já que o novo Refis prevê abatimento de juros e multas de até 90% e 50%,
respectivamente.
O acordo foi fechado por parlamentares liderados pelo deputado Newton Cardoso Jr.
(PMDB-MG), que acumula débitos de R$ 67,8 milhões em nome de suas empresas. Os
atuais senadores e deputados possuem dívidas tributárias de cerca de R$ 3 bilhões.
A equipe econômica resistia ao acordo, que só saiu na noite de sexta (26), em reunião
no Planalto, por interferência de Michel Temer.
Pesou a favor do Refis acertado com os parlamentares o fato de a área econômica
estar buscando receitas para fechar o Orçamento de 2017. Na semana passada, foram
liberados R$ 3,1 bilhões para despesas obrigatórias com saúde e programas de socorro
à seca do Nordeste.
O programa batizado oficialmente como PRT (Programa de Regularização Tributária)
foi pensado originalmente pela equipe econômica como um mecanismo que não
permitiria descontos, como os Refis anteriores.
Deputados e senadores modificaram tanto a proposta que está hoje no Congresso que
ficou inviável alterá-la antes que a medida provisória atual perca validade.
A saída foi deixar o texto atual "caducar" e substituí-lo por outra MP ou por um projeto
de lei a ser enviado com urgência —este ponto ainda será decidido.
Pelas regras acertadas, os devedores de menos de R$ 15 milhões poderão compensar
suas dívidas fiscais com créditos tributários.

Para as dívidas acima desse valor, os devedores precisarão pagar uma entrada de
20%, dividida em cinco parcelas a serem pagas ainda neste ano. O restante poderá
ser dividido em um prazo de 150 vezes ou, caso a escolha seja um percentual do
faturamento, em até 180 meses.
Relator do Refis admite que tamanho do desconto “não está claro”
30/05/2017 – Fonte: Exame
Segundo fontes, os parlamentares têm se antecipado nos últimos dias ao
anunciar pontos que não foram acordados com o governo

Refis: MP do bônus tem sido usada pelos parlamentares para fazer "chantagem" nas
negociações do Refis
Embora tenha anunciado no sábado (27) um acordo com o governo para a abertura
de um novo Refis (parcelamento de débitos tributários), o deputado Newton Cardoso
Jr. (PMDB-MG) admitiu hoje que o texto ainda passa por “ajustes”.
Desde a última quarta-feira (24), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve uma
série de reuniões com parlamentares para discutir o novo programa, mas três dias
depois do acordo anunciado por Cardoso Jr., a pasta ainda não deu detalhes, apenas
confirmou o conteúdo da nota do deputado.
O comunicado, no entanto, não detalha os valores dos descontos que serão dados no
parcelamento. Cardoso Jr., relator da MP 766 que criou a versão original do Refis,
disse hoje, em rápida conversa com o Broadcast, que o tamanho do desconto “não
está claro ainda mesmo, não”. O deputado preferiu não dar mais detalhes sobre as
negociações. “Estamos só ajustando o texto”, disse.
De acordo com fontes, os parlamentares têm se antecipado nos últimos dias ao
anunciar pontos que não foram acordados com o governo, como no caso dos descontos
em juros e multas. Isso tem gerado desconforto na área econômica.
Na noite de quarta-feira (24), quando o governo ainda tentava colocar em votação o
acordo no âmbito da 766, que expira no próximo dia 1º de junho, chegou a circular
uma versão do texto prevendo descontos de 90% nos juros, 40% na multa e 25% nos
encargos em caso de pagamento à vista, ou de 80% nos juros, 50% na multa e 25%
nos encargos em pagamento parcelado. O Broadcast apurou, contudo, que os
descontos em juros e multas efetivamente negociados são menores.
O pagamento de 7,5% da dívida como entrada, como chegou a ser ventilado pelos
parlamentares, também não foi o acordado com o governo. Na nota de sábado,
Cardoso Jr. disse que o pagamento inicial será de 20% da dívida neste ano –
porcentual desde o início acertado com a equipe econômica.
“Existe um debate pesado”, disse uma fonte da área econômica. “É falsa a impressão
de que houve um acordo”, comentou a fonte.

A área econômica terá uma nova reunião nesta terça (30) para fechar o texto. A edição
do novo Refis é um compromisso firmado pelo governo em troca da promessa dos
parlamentares em aprovar o bônus de eficiência para auditores fiscais da Receita
Federal. A MP do bônus tem sido usada pelos parlamentares para fazer “chantagem”
nas negociações do Refis, apurou o Broadcast.
Segundo a nota de Cardoso Jr. divulgada no sábado, devedores com débitos de até
R$ 15 milhões teriam direito tanto aos descontos quanto ao uso de créditos para abater
a dívida.
Acima dos R$ 15 milhões, a redução de multa, juros e encargos seria possível, mas
sem uso do prejuízo fiscal e com entrada prevista de 20% dentro do ano de 2017. Os
outros 80% deveriam ser pagos a partir de 2018, à vista, em 150 meses ou com base
no faturamento em até 180 meses.
Mercado reduz aposta em queda dos juros
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A diretoria do Banco Central (BC) inicia nesta terça-feira, 30, sua primeira reunião
para decidir os rumos da taxa básica de juros desde que, há duas semanas, a delação
de executivos da JBS provocou um terremoto no governo Michel Temer. Com a crise
política, que ameaça a aprovação das reformas no Congresso, a expectativa da maior
parte dos economistas do mercado financeiro é de que o colegiado reduza a Selic em
1 ponto porcentual, de 11,25% para 10,25% ao ano.
Antes da crise, várias instituições esperavam por 1,25 ponto de corte. Levantamento
realizado pelo Projeções Broadcast mostra que, de 57 instituições financeiras, 47
esperam por corte de 1 ponto porcentual da Selic nesta quarta-feira, 31.
Outras oito casas projetam corte menor, de 0,75 ponto, enquanto apenas duas
mantêm a expectativa por redução de 1,25 ponto porcentual. A maior cautela em
relação aos juros é resultado direto do aumento do risco político.
Até a delação da JBS, instituições como Itaú Unibanco e Banco Safra haviam elevado
de 1 para 1,25 ponto porcentual a estimativa de corte da Selic. Após o estouro da
crise, os economistas dos dois bancos voltaram atrás e passaram a citar redução
menor, de 1 ponto porcentual. O mesmo ocorreu com outras instituições.
Por traz disso está a leitura de que, com as delações da JBS, o governo Temer terá
dificuldades para aprovar no Congresso as reformas trabalhista e previdenciária. “A
crise política tornou a decisão do Copom mais difícil exatamente porque elevou o grau
de incerteza em relação aos próximos meses”, avalia o economista Mauro Schneider,
da MCM Consultores Associados.
Para ele, o momento ainda é favorável para o corte de juros, já que a inflação está
comportada. “Ainda mais com a redução recente do preço da gasolina e da bandeira
tarifária de energia. E temos também a atividade, que lamentavelmente não dá sinais
de muita força”, afirma Schneider.
“O problema é que, com a crise política, naturalmente as perspectivas para as
reformas e para o câmbio ficaram mais incertas”, diz o economista. Assim, a MCM é
uma das casas que espera por corte de 1 ponto porcentual da Selic – e não de 1,25
ponto.
Na semana em que a crise estourou, o próprio presidente do Banco Central, Ilan
Goldfajn, ao abordar as reformas, defendeu “a importância de se continuar no caminho
correto, a despeito do aumento da incerteza política”.

Para José Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos, o corte de apenas 1 ponto
porcentual da Selic deve ser colocado na conta da crise política. “O Copom comenta
muito sobre a necessidade de aprovação de reformas. E essa questão, nós sabemos
que não há a mínima ideia de como vai ficar”, afirma.
Focus
No Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 29, pelo Banco Central,
as instituições financeiras também projetaram redução da Selic de 11,25% para
10,25% ao ano. A estimativa é de que a taxa termine 2017 em 8,50% ao ano.
O documento indicou ainda efeito negativo das delações da JBS sobre as demais
projeções econômicas. A expectativa para o IPCA – o índice oficial de inflação – em
2017, após cair por 11 semanas consecutivas, subiu de 3,92% para 3,95%. Já o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) esperado para este ano foi de 0,50% para
0,49%.
Falta de componentes da Bosch tem afetado produção, diz BMW
30/05/2017 – Fonte: Reuters
A montadora alemã BMW disse nesta segunda-feira que a falta de componentes de
direção fornecidos pela Robert Bosch afetou a produção de diversos de seus modelos
compactos e médicos, causando paralisações de fábricas na África do Sul e na China.
"Nossa fornecedora Bosch atualmente não é capaz de nos abastecer com o número
suficiente de componentes de direção para (os modelos) Série 1, Série 2, Série 3 e
Série 4", informou a BMW nesta segunda-feira.
As fábricas da BMW em Tiexi, China, e Rosslyn, África do Sul estenderam ou
adiantaram interrupções planejadas na produção, segundo a montadora.
"Estamos tirando vantagem da flexibilidade de nossos processos para minimizar os
danos. Esperamos que a Bosch, como fornecedora responsável, vá nos compensar
pelos danos", disse a empresa.
A Bosch atribuiu o problema a um outro fornecedor na Itália, o qual não identificou.
"Um componente principal do sistema de direção é o 'housing', o qual a Bosch compra
de um sub-fornecedor na Itália. Estamos atualmente passando por diversos problemas
com este fornecedor", disse em um comunicado por email.
Segundo a nota, a Bosch, a BMW e o fornecedor italiano estão fazendo o que podem
para resolver os gargalos.
Citroën Aircross e C3 recebem novo câmbio automático
30/05/2017 – Fonte: Automotive Business
O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse a
jornalistas que o governo não trabalha com a hipótese de aumentar impostos para
compensar a perda de economia que o governo teve com a reforma da Previdência
após as concessões.
O secretário reafirmou que não há um plano B no caso de o texto não ser aprovado
na Congresso e que o importante para o governo é aprovar as medidas conforme
passaram na comissão especial da Câmara, sem nova flexibilização nas medidas.
Com as concessões que o governo teve que fazer para passar o texto pela comissão

especial, Caetano disse que houve uma redução de 25% na economia fiscal da reforma
na comparação com a proposta original.
Citroën Aircross e C3 recebem novo câmbio automático
Transmissão de 6 marchas substitui, enfim, a velha caixa de 4 velocidades

A Citroën conseguiu se livrar no Brasil de um grande calcanhar-de-aquiles, a antiga
transmissão automática com trocas demoradas e apenas quatro marchas.
Em seu lugar, os nacionais Aircross 1.6 e C3 1.6 passam a utilizar uma caixa Aisin
de seis velocidades. A transmissão é feita no Japão.
Já estava disponível no C4 Lounge, montado na Argentina, e nos C4 Picasso, trazidos
da França. O novo C3 automático de seis marchas parte R$ 58.490 e o Aircross com
esse mesmo câmbio tem preço inicial de R$ 67.990. O 1.6 também é o mesmo em
ambos os carros brasileiros.
Ele produz agora 118 cavalos, 2v a menos. “Essa transmissão é mais eficiente e nos
permitiu reduzir a potência e melhorar a força em rotações mais baixas. Agora, 80%
do torque aparece a 1,5 mil rpm”, afirma o gerente de marketing de produto, Fábio
Alves. O torque máximo é de 16,1 kgf.m a 4.750 rpm.
A fabricante acredita em melhora na demanda com a nova transmissão: “Esperamos
um aumento de 10% nas vendas desses modelos”, afirma a diretora comercial, Frida
Lickel. É uma pequena alta sobre baixos volumes. Em 2016 foram vendidos em média
985 C3 e 607 Aircross por mês.
Como se sabe, os dois modelos são montados na fábrica do Grupo PSA em Porto Real
(RJ) ao lado dos Peugeot 208 e 2008, que também substituirão o velho câmbio
automático por este novo em algumas semanas.
Vale dizer que os novos Citroën também já são vendidos para portadores de
necessidades especiais, o C3 na opção Attraction por R$ 41.990 e o Aircross na versão
Feel, tabelada em R$ 51.990.
Além do câmbio automático de seis marchas, os carros da linha 2018 receberam
central multimídia com tela de sete polegadas como item de série. Os dois modelos
continuam sendo produzidos também em versões manuais de cinco marchas, no caso
do C3 com motor 1.2 Puretech flex de três cilindros e 90 cv. Para o Aircross o motor
passa a ser somente o 1.6, mesmo com câmbio manual, em substituição ao 1.5 de 93
cv. E o estepe aparente na traseira só está na versão topo de linha Shine, de R$ 76,7
mil.
DESEMPENHO
Automotive Business dirigiu o Aircross 2018 com câmbio automático de seis
marchas por cerca de 20 quilômetros. Ainda não dá para dizer que o carro é
empolgante, mas as respostas melhoraram e pouco se ouve o som do motor a 100
km/h.
Essa transmissão permite trocas sequenciais, mas só na alavanca de mudanças.
Faltaram as aletas atrás do volante, que tornariam realmente completa essa

renovação. É um pênalti que boa parte dos consumidores não vai perdoar.
O câmbio automático de seis velocidades tem três opções de condução tanto para o
Aircross como para o C3: normal, esportiva e econômica, que reduz em até 5% o
consumo em relação à caixa anterior de quatro marchas.
De acordo com a montadora, seu desenvolvimento nos dois modelos nacionais
resultou de 300 mil quilômetros rodados com 132 carros e 250 profissionais envolvidos
diretamente no projeto.
Veja abaixo os preços das novas opções automáticas:
C3 1.6 Attraction PCD (para pessoas com deficiência) – R$ 41.990
C3 1.6 Attraction – R$ 58.540
C3 1.6 Tendance – R$ 61.940
C3 1.6 Exclusive – R$ 65.490
Aircross 1.6 Feel PCD (para pessoas com deficiência) – R$ 51.990
Aircross 1.6 Live – R$ 67.990
Aircross Shine – R$ 76.400
Cavenaghi adapta Ecosport para cadeirantes
30/05/2017 – Fonte: Automotive Business
As pessoas com mobilidade reduzida passam a contar com mais uma opção de veículo
adaptado: a Cavenaghi, uma das principais empresas de aperfeiçoamento de produtos
para pessoas com deficiência apresenta o Pegasus Ecosport, solução desenvolvida no
Brasil que dá maior autonomia para usuários de cadeiras de rodas motorizada.
Por meio de um controle remoto sem fio, o motorista cadeirante opera o sistema de
abertura da porta traseira e da rampa de acesso ao interior do veículo, permitindo que
ele possa entrar sentado na sua própria cadeira de rodas, chegar com ela ao volante
e dirigir. Um sistema automático instalado no piso evita que a cadeira se desloque
durante a condução.
“O desenvolvimento deste produto foi um dos maiores desafios que enfrentamos ao
longo da história da Cavenaghi. Foram mais de dois anos de estudos específicos para
desenvolvê-lo”, conta o diretor técnico, Carlos Cavenaghi.
O modelo será lançado durante a 15ª edição da Reatech, Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, que será realizada entre 1º e
4 de junho, no São Paulo Expo.
Durante o evento, a empresa também apresentará outras soluções, como o Autolift,
criado para facilitar o embarque e desembarque de cadeira de rodas em automóveis,
e a rampa D2, projetada para facilitar o armazenamento das cadeiras de rodas
manuais no porta malas.

Siemens PLM firma parceria com Instituto Avançado de Robótica
30/05/2017 – Fonte: CIMM
Colaboração entre as empresas tem como objetivo aumentar o número de
peritos em robótica para a Indústria 4.0.
Para oferecer treinamento nas áreas de automação, mecatrônica e robótica industrial
em uma unidade móvel avançada de alta tecnologia (pioneira no Brasil), o Instituto
Avançado de Robótica (I.A.R.) utiliza plataforma Siemens PLM que possibilita
programar e simular robôs de diferentes fabricantes em uma mesma célula.
A expectativa do uso de ferramentas Siemens PLM, segundo Rogério Vitalli, diretor
executivo do I.A.R., será enfatizar competências dos robotistas pouco exploradas,
como processos industriais e manufatura digital. “Com o tempo, será possível formar
profissionais para a Indústria 4.0 habilitados em três frentes principais, como robótica,
automação industrial e manufatura digital” explica.
O I.A.R. formou mais de 90 peritos em robótica do mais alto nível, e tem observado
que as grandes empresas já estão avançando no conceito de Industria 4.0.
“Precisamos que os empresários busquem esse movimento, mas de maneira que seus
próprios funcionários participem de soluções de projetos desafiadores para que
possamos auxiliá-los na migração para o conceito de Indústria 4.0 com soluções
inovadoras”, reforça Vitalli.
Além do trabalho com qualificação, que oferece treinamento aplicado para robótica em
um caminhão escola com uso de soluções Siemens em células mecatrônicas adaptadas
ao conceito de Indústria 4.0, a parceria se estende para áreas de serviços e consultoria
em que o IAR - juntamente com a Siemens PLM - entram em contato com o gestores
e tomadores de decisão otimizando oportunidades de negócios no mercado de
manufatura avançada.
Atualmente o I.A.R. possui parceria com grandes empresas do ramo Automotivo,
Manufatura, Robótica e Bens de Consumo. Nesse cenário, a Siemens contribuirá com
sua expertise em PLM e com soluções virtualizadas de seus produtos para implementar
com toda a riqueza de detalhes o que foi pensado e simulado. “O resultado é a
validação real de todo o processo do ciclo de vida com alto valor agregado, um grande
diferencial para o setor”, conclui Vitalli.
Grupo Junker apresenta na Feimafe novidade em filtro LTA
30/05/2017 – Fonte: CIMM
Nesta edição da Feimafe, a grande novidade da LTA, empresa do Grupo Junker, é o
filtro AC 2000 Solid Compact para aspiração de névoa de óleo e de emulsão, exposto
pela primeira vez no Brasil. Indicado para uso individual em máquinas pequenas ou
com montagem em série em máquinas grandes, o filtro destaca-se pela durabilidade
e baixa necessidade de manutenção. Outra vantagem é a possibilidade de aplicação
de captação em processos mistos com utilização de emulsão e a seco na mesma
operação.
Os pré-filtros laváveis estão integrados ao gabinete e o filtro principal, na opção
“Primus B“, é totalmente regenerável. O AC 2000 Solid Compact possui corrente de
alimentação trifásica e garante a possibilidade de ser ampliada por módulos.
Para carga média (ou normal) de ar sujo, são garantidas 3 mil horas de vida útil dos
insertos filtrantes nas aplicações com emulsões. Para cargas de ar sujo
especificamente menores, o tempo de vida útil pode se estender por anos.

Também é possível customizar o equipamento a partir de uma medição antecipada.
Sendo assim, pode-se acrescentar pós-filtros com carvão ativado para odores, por
exemplo.
A Junker irá expor também a linha de filtros para névoa BASIC Line eletrostáticos e o
AC 3001 Solid, que pertence a linha de filtros série AC 3000 com monitoramento,
especiais para névoa de óleo e de emulsão, que pode ser instalado em suportes
diretamente na máquina.
Siemens fornece equipamentos de geração distribuída para projeto da
empresa Tecnogera
30/05/2017 – Fonte: CIMM
A Siemens acaba de realizar a venda de grupos geradores a gás natural para a
Tecnogera, empresa com mais de 10 anos de mercado especializada em soluções
completas em energia temporária, que está ampliando seu portfólio de atuação por
meio da operação de planta movida a gás. Os grupos geradores, modelo SFGLD 560,
juntos vão oferecer potência instalada de 14,5 MVA.
Os equipamentos produzidos na fábrica da empresa na Espanha serão utilizados para
garantir energia distribuída para o bombeamento de água da interligação Rio GrandeTaiaçupeba, em Ribeirão Pires, São Paulo.
A solução Siemens vai permitir a geração de energia necessária para mover o volume
de água de 4m³/s (4.000 litros por segundo) para abastecer cerca de cinco milhões
de pessoas no estado de São Paulo. O projeto inclui os grupos geradores, serviços de
comissionamento e manutenção preventiva, graças à estrutura consolidada da
Siemens no Brasil.
“Nossa estrutura consolidada no Brasil e a agilidade no atendimento foram fatores
decisivos para que a Tecnogera nos escolhesse para a parceria neste projeto
desafiador com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp),
explica Guilherme Mattos, diretor da área de Energia Distribuída da Siemens.
“Nossa equipe de engenharia e de serviços foi bastante demandada para realizar o
comissionamento em tempo. Ainda temos um contrato de manutenção para gerar a
maior disponibilidade para a geração da planta”, complementa.
A interligação entre o sistema Rio Grande (que faz parte da Represa Billings) e o Alto
Tietê (represa Taiaçupeba), foi uma das principais intervenções do governo do estado
de São Paulo após a crise hídrica de 2014, com o objetivo de diminuir o uso do Sistema
Cantareira.
Nessa época, São Paulo passou por um período de escassez e racionamento de água,
já que a falta de chuva baixou o nível das represas. A parceria Siemens/Tecnogera irá
gerar a energia necessária para mover grandes volumes de água através de um
aqueduto de mais de 10 km de extensão.
UPS e a SF Holding estabelecem joint venture
30/05/2017 – Fonte: CIMM
O acordo estabelece uma plataforma para criar produtos e serviços B2B e B2C
inovadores e novos no mercado, para aumentar o acesso ao mercado,
inicialmente entre a China e os EUA, com planos de expansão adicional no
mercado mundial.

A UPS e A SF Holding, empresa controladora da SF Express, anunciaram hoje planos
de estabelecer uma joint venture e colaborar para desenvolver e oferecer serviços de
entrega internacional, inicialmente da China para os EUA, com planos de expansão
para outros destinos. Através desse acordo, as partes alavancarão suas redes
complementares, portfólios de produtos, tecnologias e expertise em logística. A joint
venture está sujeita a aprovação regulamentar.
A UPS é a maior empresa de entregas expressas do mundo e líder de mercado na
integração mundial de cadeias de suprimentos. A SF é líder de mercado em entregas
expressas na China, com extensa cobertura de rede em toda a China, capacidades
abrangentes de serviços e a marca com mais alto reconhecimento no mercado chinês
de remessas expressas.
“A UPS está entusiasmada para formar uma joint venture com a SF. Essa joint venture
proporcionará benefícios competitivos aos nossos clientes chineses que comercializam
ou pretendem comercializar internacionalmente“, diz Ross McCullough, Presidente da
UPS Ásia Pacífico. “A união dos nossos esforços resultará em novos produtos e serviços
logísticos que simplificarão e agilizarão o comércio além das fronteiras dos clientes
B2B e B2C.”
A joint venture reúne os pontos fortes da extensa rede chinesa da SF, que abrange
mais de 13.000 pontos de serviço no maior e mais crescente mercado de entrega de
pacotes do mundo, com a rede integrada mundial líder de mercado da UPS, que atende
mais de 220 países.
O alinhamento das redes de envio dos parceiros proporcionará aos clientes uma maior
cobertura, mais opções de roteamento, maior capacidade, mais escolhas de tempo de
trânsito e mais opções de serviço. A joint venture focará inicialmente essas ofertas de
serviços conjuntos altamente competitivos na rota China-EUA, com planos de
expansão para mercados do restante do mundo.
“A China está liderando o mundo em termos de tamanho do mercado de varejo online,
penetração de comércio eletrônico e utilização de dispositivos móveis
profissionalmente. Juntamente com uma crescente base de consumidores muito
familiarizada com a internet, é imprescindível que a SF e a UPS trabalhem juntas para
revolucionar o setor de logística. Juntos, pretendemos trazer maiores vantagens
competitivas para os nossos clientes da China, para ter sucesso no mundo todo“,
afirmou Alan Wong, Vice-Presidente do Grupo SF.
A joint venture cria sinergias positivas para a UPS e para a SF através do escopo e do
dimensionamento combinados para as redes complementares das duas empresas.
Ambas as empresas utilizarão seus ativos próprios para aumentar a eficácia e a
eficiência operacional, à medida que alinham processos comerciais para fornecer um
atendimento ininterrupto ao cliente para todas as partes que fizerem envios para fora
da China.
ENTREVISTA-Economia brasileira seguirá em "banho-maria" até 2019, diz
Nelson Marconi
30/05/2017 – Fonte: Reuters
A economia brasileira vai ficar estagnada até 2019, quando um novo presidente da
República deve assumir o cargo e terá condições e força política para implementar
mudanças capazes de fazer o Brasil crescer de forma mais robusta novamente.
A opinião é do professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e presidente da Associação
Keynesiana Brasileira, Nelson Marconi, para quem o presidente Michel Temer não
conseguirá se manter em seu cargo até o final do mandato, em 2018. E mesmo quem

o substituir, acrescentou, não conseguirá andar com as reformas e colocar o país em
rota de crescimento.
"A economia vai ficar em banho-maria", afirmou Marconi à Reuters. "A economia
brasileira deve se comportar mais ou menos como o último ano do governo (José)
Sarney (presidente entre 1985 e 1990), só que sem a hiperinflação, quando todo
mundo esperava o resultado da eleição de 1989", acrescentou.
Marconi, que também é coordenador do Fórum de Economia da FGV, que reúne
anualmente importantes economistas e integrantes da equipe econômica, acredita
que, se a troca de Temer se confirmar, a equipe econômica deve ser mantida, mas
não terá força política para aprovar a agenda de reformas diante da proximidade do
pleito no próximo ano.
A principal delas, a da Previdência, é considerada fundamental para colocar as contas
públicas em ordem e tem grande apoio do mercado financeiro.
O governo sempre vendeu a reforma da Previdência como peça-chave para a retomada
do crescimento, mas diante do impasse político, avalia o Marconi, vai ser obrigado a
alterar o discurso de que, mesmo sem ela, o Brasil pode crescer.
"Nesses dias, Meirelles já disse que atrasar a reforma da Previdência não seria nada
de outro mundo. Vai ser difícil, mas vão ter de mudar o discurso", disse ele, referindose ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Temer corre o risco de perder seu mandato depois de delações de executivos do grupo
J&F, levando o Supremo Tribubal Federal (STF) a abrir inquérito contra o presidente
por crimes, entre outros, de corrupção passiva.
A crise política, afirmou Marconi, só piorou o cenário econômico brasileiro, que já vinha
mostrando sinais de fraqueza.
O crescimento esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, diz
o economista, será puxado somente pelo desempenho do agronegócio e pela mudança
metodológica nas pesquisas de serviços e comércio do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
A projeção de estagnação econômica feita por Marconi é mais pessimista do que a do
mercado. No relatório Focus, do Banco Central, que colhe a previsão de uma centena
de analistas todas as semanas, a expectativa é que a economia cresça cerca de 0,5
por cento este ano e 2,5 por cento em 2018.
SEM VÁLVULAS
Para Marconi, o Brasil tem poucas válvulas que possam permitir a volta do crescimento
robusto. Na avaliação dele, a recuperação teria de vir por meio da retomada das
exportações de produtos manufaturados, o que ajudaria na recuperação do setor
industrial e dos investimentos, criando efeito positivo em toda a economia. Hoje, ele
diz, o canal das exportações só tem funcionado para o agronegócio.
As exportações de manufaturados, avalia o economista, foram prejudicadas por causa
da desvalorização do dólar desde que Temer assumiu a Presidência. No período, o
dólar deixou o patamar de 4 reais para a faixa de 3,25 reais.
"O que ajudaria a puxar o crescimento é a exportação de produtos industrializados,
mas que foi prejudicada pela valorização do real", diz.
Para Marconi, o governo optou por permitir a desvalorização do dólar para ajudar no
combate a inflação. O ideal seria a equipe econômica levar a taxa de câmbio para um
patamar entre 3,80 reais e 3,90 reais.

Confiança de serviços no Brasil volta a avançar em maio com melhora da
situação atual, diz FGV
30/05/2017 – Fonte: Reuters
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil subiu em maio, recuperando parte
da queda de abril, com melhora da percepção sobre a situação atual, informou nesta
terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).
O ICS subiu 0,5 ponto e foi a 84,7 pontos em maio, depois de ter interrompido série
de três altas no mês passado.
"Os indicadores de maio, apoiados sobretudo na percepção sobre o ambiente corrente
de negócios do setor, confirmam a tendência de melhora gradual e suave da confiança
das empresas de serviços que vem sendo observada ao longo dos cinco primeiros
meses do ano", disse o consultor do FGV/IBRE, em nota, Silvio Sales.
O resultado deste mês decorreu principalmente da melhora de 1,3 ponto do Índice de
Situação Atual (ISA-S), chegando a 77,9 pontos, com avanço sobre a situação atual
dos negócios.
Por outro lado, o Índice de Expectativas (IE-S) teve queda de 0,4 ponto, para 91,7
pontos, com recuo do otimismo com a tendência dos negócios nos seis meses
seguintes.
Além disso, a FGV informou que o indicador de perspectivas para o emprego no setor,
que tinha mostrado sinais de melhora no final do primeiro trimestre, consolidou os
ganhos no segundo trimestre.
"A diferença em pontos entre a proporção de empresas que pretendem aumentar o
quadro de pessoal e a das que preveem reduzi-lo nos meses seguintes... é a menos
negativa desde fevereiro de 2015", informou.
Sales ressalta, porém, que esses dados ainda não captaram integralmente as possíveis
consequências da crise política que pressiona o presidente Michel Temer.
"Cabe lembrar que os resultados deste mês não captam inteiramente os possíveis
efeitos sobre o humor empresarial decorrentes do recrudescimento da incerteza no
campo político", informou.
IGP-M fecha maio em queda de 0,93%, com preços no atacado
30/05/2017 – Fonte: Reuters

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) recuou 0,93 por cento em maio, depois de
fechar abril com queda de 1,10 por cento e mais uma vez influenciado pelos preços
no atacado, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no
atacado e responde por 60 por cento do indicador geral, caiu 1,56 por cento neste
mês, após retroceder 1,77 por cento em abril.

Dentro do IPA, um dos destaques foi o subgrupo alimentos in natura, cujos preços
caíram 1,06 por cento em maio, após alta de 5,13 por cento no mês passado.
A FGV informou ainda que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30
por cento no IGP-M, desacelerou a alta a 0,29 por cento em maio, depois de ter
avançado 0,33 por cento no mês anterior. A principal contribuição partiu do grupo
Alimentação, cujos preços recuaram 0,13 por cento, contra alta de 0,90 por cento, no
período.
Em maio, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,13 por cento, após
queda de 0,08 por cento em abril.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os
de energia elétrica e aluguel de imóveis.
Materiais e componentes para manufatura ajudaram na deflação menor do
IPA em maio
30/05/2017 – Fonte: R7
Materiais e componentes para manufatura ajudaram na deflação menor do IPA em
maio
A deflação menor do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) em maio ante abril (de
-1,77% para -1,56%) tem influência da aceleração dos preços dos Bens Intermediários
(-0,77% para 0,06%) no mês. O movimento segue a mesma direção do Índice Geral
de Preços - Mercado (IGP-M), apurado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que
registrou deflação levemente menor em maio (-0,93%), de -1,10% em abril.
Dentro de Bens Intermediários, a FGV destaca a contribuição do subgrupo materiais e
componentes para a manufatura, cuja taxa de variação passou de -0,79% para 0,01%.
As outras etapas de produção, por sua vez, caminharam em sentido contrário. Os Bens
Finais desaceleraram de 0,36% para 0,06% por influência de alimentos in natura, cuja
taxa de variação passou de 5,13% para -1,06%.
Já as Matérias-Primas Brutas tiveram deflação ligeiramente maior (de -5,22% para 5,26%). Os itens minério de ferro (-5,24% para -18,20%), cana-de-açúcar (0,11%
para -3,86%) e leite in natura (3,68% para 0,93%) ajudaram esse movimento.
Principais influências
De acordo com a FGV, entre as maiores influências individuais de alta no IPA de maio
estão soja em grão (-9,38% para 3,25%), óleo diesel (-0,72 para 4,30%), batatainglesa (apesar da desaceleração de 38,28% para 16,38%), carne bovina (0,07% para
1,42%) e gasolina automotiva (-0,81% para 2,20%).
Já na lista de maiores influências de baixa estão minério de ferro (-5,24% para 18,20%), cana-de-açúcar (0,11% para -3,86%), milho em grão (mesmo com a
deflação menor, de -14,52% para -6,13%), mandioca (a despeito da taxa mais alta,
de -13,85% para -8,83%) e laranja (-12,65% para -13,80%).
PIB do 1º tri deve mostrar expansão de cerca de 0,7%; não há plano B para
Previdência, diz Meirelles
30/05/2017 – Fonte: Reuters
A economia brasileira deve ter crescido cerca de 0,7 por cento no primeiro trimestre
em relação ao anterior e provavelmente terminará o ano em território positivo, apesar
de uma piora no segundo trimestre, disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
nesta segunda-feira.

Em declarações concedidas para jornalistas estrangeiros, Meirelles disse que o governo
não tem um plano alternativo para a reforma da Previdência, negando informações da
mídia de que o governo poderia reduzir os benefícios de aposentadoria por meio de
decreto se a proposta for rejeitada no Congresso.
"Não é uma alternativa para aprovar a reforma da Previdência por decreto. Não existe
um plano B", disse Meirelles a repórteres. "Há apenas um plano A."
Meirelles disse que os dados oficiais do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre,
que serão divulgados na quinta-feira, devem mostrar um crescimento de
aproximadamente 0,7 por cento em relação ao trimestre anterior, equivalente a uma
taxa anualizada de 2,5 por cento a 3,0 por cento.
No entanto, Meirelles disse que o crescimento provavelmente pioraria no segundo
trimestre, quando o governo do presidente Michel Temer foi atingido por uma crise
desencadeada pelos acordos de delação premiada feitos por executivos da empresa
JBS.
"Nossa expectativa é que haverá uma desaceleração da taxa de crescimento no
segundo trimestre e que alcançaremos o final de 2017 com a economia crescendo um
pouco mais rápido", disse Meirelles. "A economia deve entrar em 2018 crescendo a
uma taxa de cerca de 3 por cento".
Brasil registra maior alta de exportações do G20
30/05/2017 – Fonte: Portal Brasil
No primeiro trimestre, o salto das exportações brasileiras foi o maior entre as
principais economias do mundo

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
apontam para recuperação do comércio exterior
Entre os países que compõem o G20, o Brasil foi o que registrou o maior crescimento
das exportações no primeiro trimestre do ano. De janeiro a março, os embarques
brasileiros cresceram 21,5%, acima da média mundial de 3%.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29) pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e apontam para uma recuperação
do comércio exterior.
O G20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais
das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.
Diante desses dados, o Brasil volta a ter resultados robustos em relação aos outros
países, após amargar entre desempenhos negativos ou muito baixos nos últimos sete
trimestres. Com o resultado, as exportações brasileiras somaram US$ 56,7 bilhões
nos três primeiros meses do ano.
Além disso, em mais uma demonstração de recuperação econômica, as importações
brasileiras também registraram uma alta importante, de 9,1%. No trimestre
imediatamente anterior, esse percentual foi de apenas 0,1%.

Economia deve crescer de cerca de 0,7% no primeiro trimestre, estima
Meirelles
30/05/2017 – Fonte: R7
Se a projeção se confirmar, o País terá saído de uma recessão que se arrastou por 2
anos

Resultado do PIB será anunciado na próxima quinta-feira Getty Images
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (29) que o
PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços produzidos no País
— do primeiro trimestre deve mostrar crescimento de cerca de 0,7% ante os três
últimos meses de 2016.
O PIB do primeiro trimestre será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) na quinta-feira (31). De acordo com o ministro, na comparação com o
primeiro trimestre do ano passado, o crescimento deve ficar entre 2,5% e 3%. Se a
projeção de Meirelles se confirmar, a economia brasileira terá saído de uma recessão
que se arrastou por dois anos.
Os analistas consultados pelo Banco Central, segundo o relatório Focus, estimam que
a economia brasileira deve crescer 0,49% este ano e 2,48% no ano que vem.
Em conversa com jornalistas estrangeiros, o ministro também afirmou que não existe
um plano B para aprovar a reforma da Previdência por decreto.
A reforma da Previdência é fundamental para colocar as contas públicas em ordem. A
aprovação da medida, no entanto, deve atrasar no Congresso por causa da crise
política que atinge em cheio o governo Michel Temer.
Segundo o ministro, do ponto de vista fiscal, não importa muito se a reforma da
Previdência for aprovada neste ano ou no próximo.
Copom dá início às reuniões que definirão novo nível da taxa de juros
30/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Começou às 10h02 a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária
(Copom). Na tarde desta terça-feira, 30, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn,
e os diretores da instituição ainda participam da reunião de Análise de Conjuntura,
também no âmbito do Copom.
Na quarta-feira, 31, eles têm mais uma rodada de discussões antes de decidir sobre o
novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 11,25% ao ano. De
um total de 57 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast da Agência Estado,
47 esperam corte de 1 ponto porcentual da Selic, oito projetam corte menor, de 0,75
ponto porcentual, e duas mantêm expectativa por redução de 1,25 ponto porcentual.
Se o corte da Selic for confirmado – seja ele qual for -, esta será a sexta vez
consecutiva em que o Banco Central reduz a taxa básica, após intervalo de quatro
anos.

A decisão de quarta-feira do Copom, no entanto, tende a ser uma das mais difíceis
desde que Ilan Goldfajn assumiu o comando do BC. Isso porque a crise política surgida
após as delações de executivos da JBS colocou em dúvida a aprovação de reformas
no Congresso. E a aprovação das reformas, como a da Previdência, é um dos itens
considerados pelo colegiado para definir o ritmo de cortes da Selic.
Antes da delação da JBS, várias instituições haviam elevado de 1 para 1,25 ponto
porcentual a estimativa de corte. Isso porque os índices de inflação seguiram
acomodados e a atividade da economia está longe de demonstrar vigor. Após o estouro
da crise política, muitas casas voltaram atrás e se reposicionaram em 1 ponto
porcentual de redução da Selic.
No Planalto, a aceleração do ritmo de cortes da Selic, para 1,25 ponto, seria vista de
forma positiva, em um momento em que o governo Michel Temer busca por boas
notícias na área econômica para se sustentar.
Ao mesmo tempo, os índices mais recentes revelam um cenário favorável para o
controle da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril,
por exemplo, foi de 0,14%. No ano, a taxa acumulada é de apenas 1,10% e, em 12
meses, de 4,08%.
Na última quinta-feira, a Petrobras anunciou corte de 5,4% no preço da gasolina e de
3,5% no do diesel. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a
bandeira verde (sem cobrança adicional) para as contas de luz em junho.

