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Seminário Oportunidades de Negócios e Internacionalização - Argentina
14/06/2017 – Fonte: Fiep
Acesse Aqui a programação.

Diretoria da Fiep visita unidade industrial da Volvo em Curitiba
14/06/2017 – Fonte: Fiep
Reunião mensal da entidade foi realizada nas instalações da multinacional sueca, líder
no segmento de caminhões pesados na América Latina
Com o objetivo de se aproximar cada vez mais das indústrias paranaenses, a Fiep
realizou, nesta segunda-feira (12), sua reunião mensal de diretoria na sede da Volvo,
em Curitiba. Os diretores conheceram a linha de produção da empresa, que é líder no
segmento de caminhões pesados na América Latina, e dialogaram com executivos da
multinacional sueca.
Instalada desde o final da década de 1970 na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em
uma área de 1,3 milhão de metros quadrados, a Volvo produz atualmente na fábrica
39 caminhões por dia, além de chassis de ônibus, motores, caixas de câmbio e outros
componentes. A produção atende o mercado brasileiro e também de outros países,
especialmente Argentina, Chile, Peru e Colômbia.
Apesar de operar atualmente abaixo de sua capacidade instalada por conta da crise
econômica, o presidente do Grupo Volvo América Latina, Wilson Lirmann, que recebeu
a comitiva da Fiep, disse acreditar na recuperação do país. “A visão de longo prazo da
Volvo é que, com certeza, o Brasil tem um futuro promissor”, disse. Tanto que, no
início de 2017, a Volvo anunciou investimentos de R$ 1 bilhão na América Latina para
os próximos três anos. Boa parte dos recursos será aplicada na fábrica de Curitiba.
Para o presidente da Fiep, Edson Campagnolo, o contato da diretoria da entidade com
a empresa foi uma importante oportunidade para que a Federação tenha uma melhor
percepção sobre a realidade vivida pela empresa.
“Essa troca de informações é importante para definir a atuação da Fiep em busca de
maior competitividade para a indústria paranaense”, disse. “E é um orgulho para a
Federação ter aqui no Paraná uma empresa como a Volvo, reconhecida por sua
qualidade e inovação”, acrescentou.
O vice-presidente de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos do Grupo Volvo
América Latina, Carlos Ogliari, também destacou o intercâmbio de informações como
o ponto alto do encontro.
“É uma troca em que todos ganham. Ao receber os diretores da Fiep, além de mostrar
a Volvo, também temos a oportunidade de falar sobre os nossos desafios”, afirmou.
“A partir disso, é possível transformar esses desafios em novas pautas para a Fiep
trabalhar junto aos diferentes públicos institucionais. Pautas essas que vão agregar
valor não somente à Volvo, mas a toda a indústria do Paraná”, completou.
Além de conhecer parte da linha de produção da Volvo, a diretoria da Fiep visitou
também o Memorial da Segurança no Transporte, anexo à fábrica. Único espaço
dedicado ao tema na América Latina, o memorial promove uma visão sobre segurança
desde a pré-história até os dias atuais.
O local foi projetado com o objetivo de promover a experimentação, para que o
visitante perceba a importância da segurança por meio de atividades lúdicas e
interativas. Entre os destaques estão simuladores de “crash test”, de capotagem e de
impacto.

Temer discute regra de transição para imposto sindical optativo
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente Michel Temer discute a adoção de regra de transição para o fim do
imposto sindical obrigatório em medida provisória com salvaguardas aos
trabalhadores.
O tema tem sido reivindicado pelas centrais sindicais, que temem um grande impacto
financeiro em curto prazo com a adoção da contribuição sindical optativa, iniciativa
que deve fazer parte da reforma trabalhista.
A ideia avaliada pelo Ministério do Trabalho é de uma transição de dois a quatro anos
para a adoção do imposto sindical optativo. A pasta também discute outras
alternativas para garantir o custeio sindical, como a adoção de novas fórmulas.
Nesta terça-feira (13), o presidente se reuniu com o presidente da UGT (União Geral
dos Trabalhadores), Ricardo Patah, para discutir salvaguardas para a medida
provisória.
Na saída do encontro, Patah defendeu alternativas para o custeio sindical. Segundo
ele, "não é possível, de uma hora para a outra, acabar com o imposto sindical
obrigatório".
"Há atividades que a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) exige que o movimento
sindical faça, como o atendimento jurídico. As obrigações continuam, mas o custeio
deixa de existir", criticou.
Ele defendeu que o debate sobre o assunto seja feito no âmbito do Poder Legislativo,
para tentar "equilibrar a questão". "É impossível uma estrutura sindical, de uma hora
para outra, deixar de ter qualquer tipo de possibilidade de custeio", disse.
Na reunião com Temer, Patah defendeu salvaguardas como a garantia de que a
homologação da rescisão contratual seja feita pelos sindicatos dos trabalhadores e de
que as entidades trabalhistas participem da eleição de empresas com mais de 200
funcionários.
Ele pregou ainda a não exigência de laudo médico a grávidas e lactantes em ambiente
de insalubridade e a melhor regulamentação da jornada intermitente.
No encontro, o presidente também fez uma espécie de desabafo sobre as acusações
feitas em delação premiada pelo empresário Joesley Batista, da JBS.
Segundo relatos de presentes, ele rebateu as acusações e criticou o fato de estar
sendo cobrado por ter recebido o executivo em reunião não incluída na agenda oficial.
O peemedebista afirmou que recebe políticos e empresários ao longo do dia, muitas
vezes sem compromisso marcado, e lembrou que o próprio procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, esteve três vezes no Palácio do Jaburu.

UGT diz que fez sugestões a Temer para MP que 'corrigirá' reforma
trabalhista
14/06/2017 – Fonte: EM.com
No dia em que a leitura do relatório da Reforma Trabalhista avança na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado (CAS), o presidente da União Geral dos Trabalhadores
(UGT), Ricardo Patah, teve uma reunião na manhã desta terça-feira, 13, com o
presidente Michel Temer para apresentar sugestões da central sindical a uma Medida
Provisória que Temer já prometeu aos senadores que editará para evitar que a reforma
volte à Câmara. Patah ainda disse que viu um presidente com um semblante "muito
seguro" e com condições de aprovar as reformas no Congresso.
Patah afirmou que a crise política esteve na mesa da conversa com o presidente, mas
que, "do ponto de vista de semblante, ele está muito seguro de que deverá
permanecer no cargo". "E do ponto de vista político, essa decisão do PSDB (de
permanecer na base), nós interpretamos que há muito claro a postura política dos
partidos em apoiar (o presidente), principalmente por conta das reformas", declarou.
Segundo ele, "a situação mais grave já passou", em referência ao processo no Tribunal
Superior
Eleitoral,
que
na
semana
passada
absolveu
o
presidente.
Sugestões
Segundo Patah, durante a reunião foram sugeridos pontos para que a MP possa
"corrigir alguns dos efeitos que esse projeto poderá trazer". "São questões que, se
não houver algum cuidado, além de fragilizar muito a relação do trabalhador diante
do capital, cirurgicamente elimina a estrutura sindical de poder participar", afirmou,
após o encontro com o presidente no Palácio do Planalto.
Além de críticas ao trabalho intermitente e da exigência de atestado para grávidas e
lactantes em caso de ambiente insalubre, Patah disse ainda que a central é contra a
proposta que permite que as empresas façam diretamente a homologação com os
funcionários, decidindo sobre verbas rescisórias.
Outro ponto que a UGT pede que seja visto com cautela pelo governo é a possibilidade
das empresas de mais de 200 funcionários escolherem interlocutores para a
negociação coletiva, tirando esse papel do sindicato. "As questões foram
compreendidas com bastante equilíbrio pelo presidente", afirmou Patah, ressaltando
que sinalização do presidente foi de que a MP "possa impedir a sequência desses itens
que trazem insegurança muito grande."
Imposto sindical
Segundo o presidente da UGT, a reunião não tratou especificamente da questão do
fim da obrigatoriedade do imposto sindical, mas destacou que "não há duvida que o
custeio sindical é um instrumento importante" e que está sendo gestada uma transição
ou nova fórmula para o fim do imposto sindical no âmbito do Ministério do Trabalho.
"Tem que ter algumas alternativas", disse. "As obrigações continuam, mas os custeios
deixam de existir. É um pouco antagônico", completou.
O presidente da UGT disse ainda que Temer tem colocado que não foi do Executivo
que veio o fim do imposto sindical. "Ou seja, não é a vontade dele. Mas veio através
do Congresso e tem que ser enfrentado", afirmou.
Patah afirmou, entretanto, que não vê possibilidades de vetos no projeto, pois, por ter
a origem no Parlamento, o presidente respeita demais as decisões do Congresso. Ele
destacou que justamente por isso a MP será construída com os líderes para que ela
seja efetiva. "(vamos agora para) Construção com negociação no Congresso. É lá que

temos que discutir e tentar equilibrar algumas dessas questões", ressaltou.
Além de Patah, participaram da reunião com o presidente Temer: o ministro da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab; o secretário
executivo do Ministério do Trabalho, Antônio Correia de Almeida; os deputados Ademir
Camilo Prates Rodrigues e Roberto Alves de Lucena e outros integrantes da UGT.
Ministério Público do Trabalho tem mais de 100 inquéritos abertos contra
sindicatos no Paraná
14/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Há muito sindicatos que não estão interessados no trabalhador e pensam
apenas em arrecadar

Cabe ao MPT investigar questões que afetem os trabalhadores, mas casos podem ir
parar na esfera criminal. Foto: Antônio More
Seja no meio de uma crise ou de um superávit econômico, independente se passamos
por uma época de empresas contratando ou de desemprego, a contribuição sindical
que todos os trabalhadores pagam anualmente estará lá, sem falta, na conta das
entidades.
Mas será que os sindicatos andam fazendo bom uso desta verba? O Ministério Público
do Trabalho (MPT) tem mais de 100 inquéritos abertos, só no Paraná, para investigar
sindicatos, a maioria por uso indevido do imposto sindical.
No Brasil, a legislação garante a liberdade sindical. As entidades podem fazer o que
desejarem, do dinheiro recebido e dos seus atos, desde que dentro da legalidade. O
poder público não pode interferir. Mas então, quem os fiscaliza?
No Brasil, não existe nenhum órgão público específico para fiscalização sindical, que
deve ser feita pelos próprios trabalhadores e empresas. Mas os sindicatos podem ter
as contas auditadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), ou ser investigado pelo
MPT ou fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), quando há denúncia.
“Não podemos criminalizar todos os sindicatos. Não pode servir como regra”, alerta
Alberto Emiliano de Oliveira Neto, procurador do MPT. Os mais de 100 inquéritos
abertos abrangem cerca de 7% das 1.404 entidades sindicais paranaenses.

“Não podemos criminalizar todos os sindicatos. Não pode servir como regra”, alerta
Alberto. Foto: Marcelo Andrade

Alguém precisa denunciar!
De acordo com o procurador Oliveira Neto, por não haver um órgão especial para
fiscalizar os sindicatos, a investigação contra eles precisa ser “provocada” por uma
denúncia, uma reportagem ou alguma outra ação externa.
No MPT há denúncias de mau uso da contribuição sindical de entidades que cobram
pela homologação de rescisões de contrato, que o plano de saúde não está sendo
oferecido da forma como foi prometido, que assembleias e mudanças de estatuto
sindicais foram realizadas sem a ampla aprovação e conhecimento da categoria, entre
outras situações.
Cabe ao MPT investigar questões que afetem a coletividade de trabalhadores. Quando
o caso é mais grave, como por exemplo, de diretores que se apropriaram
indevidamente do dinheiro, falsificam documentos e cometeram outras fraudes, o caso
passa a ser investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR),
na esfera criminal. Neste caso, já não é mais a entidade sindical que é investigada e
sim cada um dos seus dirigentes.
Contribuição sindical é imposto?
O procurador Alberto Emiliano de Oliveira Neto escreveu um artigo, defendendo o que
leva um dirigente sindical a ser enquadrado criminalmente, caso desvie dinheiro do
sindicato em que atua para enriquecimento próprio. Segundo ele, como a contribuição
sindical é obrigatória, pode ser considerada um imposto. Sendo assim, pode ser
análoga a dinheiro “público”, pertencente a uma coletividade.
Desta forma, entende o procurador, o dirigente sindical pode responder por peculato
(quando o agente abusa da confiança e desvia o dinheiro público para si próprio). Com
isto, o juiz pode determinar a destituição deste dirigente do cargo e ele ainda
responder por improbidade administrativa (aplicável a agentes públicos).
Só pra enriquecer

Assembleias pra negociações salarias devem visar o interesse da categoria, mas não
é sempre isso que acontece. Foto: Arquivo
A procuradora Margaret Matos de Carvalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT),
lamenta que muitos sindicatos laborais atuem em prejuízo do trabalhador. A culpa
disto, diz ela, é por causa de uma massa muito grande de trabalhadores que
desconhecem seus direitos e aceitam tudo o que lhe dizem, pensando que o sindicato
está batalhando pelos seus direitos. Na verdade, comenta a procuradora, estão apenas
tentando garantir o recebimento das contribuições sindicais e “engordar” as contas
bancárias de seus dirigentes.
Segundo a procuradora, que semanalmente acompanha negociações coletivas de
várias categorias, há alguns anos, os sindicatos têm negociado com as empresas para
que a contribuição sindical seja descontada diretamente da folha dos funcionários e
que as empresas repassem este valor aos sindicatos. Para garantir esta “facilidade”,
os sindicatos acabam cedendo em muitos pontos da negociação coletiva e abrem mão
de vários direitos dos trabalhadores.
“O trabalhador paga a contribuição sindical, achando que o sindicato vai defendê-lo.
Mas o sindicato está lá para ver qual direito da categoria ele vai reduzir. Isso não é
regra, não é para todos. Mas infelizmente existem muitos assim”, lamenta Margaret.

“Mal” necessário
Apesar de criticar a ação dos sindicatos, tanto Margaret, quando o procurador Alberto
de Oliveira Neto, também do MPT, concordam que os sindicatos são importantes na
vida do trabalhador, quando agem honestamente. Segundo eles, é melhor ter essas
garantias mínimas que o sindicato promove, do que o trabalhador sentar sozinho na
frente do patrão e negociar os seus direitos.
“O que precisamos é de trabalhadores muito bem informados dos seus direitos. Porque
o sindicato, quando vai informar a categoria, já leva a informação deturpada. Falta
essa transparência, falta o empoderamento do trabalhador em relação ao próprio
trabalho, o que o sindicato pode ou não negociar.
Será que vão às assembleias? Participam das votações? Qual é o percentual de
participação em relação ao coletivo? As pessoas estão desinteressadas, por isso acaba
como estamos vendo. Se você não participa, não questiona, engole com farinha.
Sindicato pouco atuante é culpa da própria categoria. Pessoas querem que caia do
céu, porque não querem sair da sua rotina”, alerta Margaret.
“Sindicatos são importantes porque trabalhadores não vão bater de frente com
patrões. Pra isso existe o sindicato”, analisa Oliveira Neto.
LEIA NA SEXTA-FEIRA
É fácil abrir um sindicato? O que é necessário pra começar? Pode ter dois sindicatos
representando uma mesma categoria? Existe sindicato de gaveta? Tem como
combatê-lo?
Reforma trabalhista avança mais uma etapa no Senado
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Sessão no Senado Federal
Após adiamento do calendário na última semana, o governo conseguiu nesta terçafeira (13) cumprir mais uma etapa da tramitação da reforma trabalhista, uma das
prioridades do governo Michel Temer.
O relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi lido na CAS (Comissão de
Assuntos Sociais), em reunião que durou mais de oito horas. O governo queria que a
leitura fosse realizada na última semana, mas, após pressão da oposição, adiou a
leitura para esta terça-feira.
A sessão foi extensa devido à leitura de votos em separado por quatro senadores da
oposição, que são contrários à proposta do governo: Paulo Paim (PT-RS), Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM) e Lídice da Mata (PSB-BA).
O acordo firmado pelo governo com a oposição na semana passada prevê que a
votação no colegiado ocorra na próxima terça (20).
A proposta, que já foi aprovada pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), precisa
passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) antes de ser colocada em votação
no plenário da Casa. O governo espera que a última votação ocorra ainda em junho,
de forma que a reforma trabalhista possa ser aprovada ainda no primeiro semestre.

Para que o texto não retorne à Câmara, onde já foi aprovado, o Senado precisa aprovar
a matéria sem alterações.
Seguindo um acordo feito pela base aliada junto ao governo Temer, Ferraço não
mudou os pontos aprovados pela Câmara e sugeriu que alguns pontos sejam vetados
no texto e corrigidos por meio de medida provisória.
O relator apontou a necessidade de serem revistos seis pontos do texto aprovado pela
Câmara: a possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em locais insalubres, a
possibilidade de acordo individual para a jornada 12h x 36h, a criação do trabalho
intermitente, a possibilidade de negociação do intervalo para almoço, a nomeação de
um representante dos trabalhadores dentro das empresas e a revogação dos 15
minutos de descanso antes de a mulher fazer hora extra.
A reforma, amplamente apoiada pelas entidades empresariais, traz, entre as
mudanças, a prevalência, em alguns casos, de acordos entre patrões e empregados
sobre a lei, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos ao
ajuizamento de ações trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do Trabalho,
possibilidade de parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de contratos
de trabalho.
OIT
No início da reunião, senadores da oposição afirmaram que a OIT (Organização
Internacional do Trabalho) não deu parecer em relação à proposta do governo Michel
Temer. Parlamentares da base têm comemorado o fato de o Brasil não integrar a lista
dos 24 países chamados pela OIT a dar explicações sobre suas normas trabalhistas.
O fato de o Brasil não integrar a lista, segundo informou a OIT, não significa que houve
um posicionamento em relação à proposta de reforma trabalhista.
"Gostaria que o senador Ricardo Ferraço se abstivesse de dizer que a OIT aprova essa
reforma e que essa nota constasse do processo. Queremos dizer, em alto e bom som,
que a OIT não se manifestou sobre essa reclamação, ainda se manifestará, mas que
as suas resoluções são bem claras em dizer que nenhuma mudança possa estabelecer
a derrogação geral do direito do trabalho através da negociação coletiva", afirmou a
senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR).
Ferraço respondeu que reafirma seu posicionamento e leu comunicado que informa a
ausência do Brasil na lista dos 24 países.
Documento da OIT enviado ao líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), informa
que a organização pediu ao governo informações sobre qualquer evolução em relação
à negociação coletiva.
"A exclusão do Brasil da lista dos 24 casos [analisados] não deve ser interpretada, de
maneira alguma, como uma opinião sobre o referido projeto", esclarece o documento.
Oposição apresenta relatórios alternativos ao projeto da reforma trabalhista
14/06/2017 – Fonte: Senado Notícias



Proposições legislativas
PLC 38/2017
Contrários ao projeto (PLC 38/2017) da reforma trabalhista, senadores da oposição
apresentaram na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) votos em separado - relatórios
alternativos ao do relator - pedindo a rejeição da matéria.
O relatório de Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi lido nesta terça-feira (13), assim como
os votos de Paulo Paim (PT-RS), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM) e Lídice da Mata (PSB-BA). A votação ocorrerá no dia 20.

Paulo Paim fez um apelo aos senadores para que busquem um texto de consenso
sobre a reforma trabalhista. O parlamentar afirmou que o Senado não pode abdicar
de seu papel de Casa revisora e, portanto, tem a obrigação de promover mudanças
no texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
– Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer uma reforma, mas não isto que
está aqui. Isto é inaceitável. Pelas palavras do próprio relator eu digo: Não precisamos
rejeitar na íntegra como estou propondo. Vamos construir um substitutivo. Vamos ver
o que é viável e o que não é. Vamos aprovar aqui e remeter para a Câmara dos
Deputados. Se o Senado não o fizer, ele não tem mais razão de existir – disse.
Paim avaliou que as mudanças na legislação trabalhista aumentarão o desemprego e
a pobreza ao facilitar a demissão. Ele argumentou que a ideia de negociações coletivas
e individuais se sobreporem ao que está na legislação – o chamado negociado sobre
o legislado – vai acarretar, na prática, a redução de direitos já conquistados pelos
trabalhadores ao longo de décadas. Para o senador, patrões pressionarão empregados
a aceitar qualquer coisa para permanecer no emprego.
– O que defendemos é que a lei é o mínimo. Tudo bem negociar acima disso. Para
isso não precisa mudar a lei. Negociado sobre o legislado para mim é piada em um
país que tem trabalho escravo e trabalhador é assassinado. Eles vão dizer tu abres
mão disso ou daquilo ou então está na rua - alertou o senador.
Fraudes
Randolfe Rodrigues baseou o voto dele na manifestação proferida em nota
conjunta por representantes de várias entidades, entre auditores fiscais do
trabalho, associações de procuradores, advogados e juízes trabalhistas, que
ressaltaram, no caso de aprovação sem alterações, o aumento na prática de fraudes
nas relações entre patrão e empregado.
Segundo a nota citada, a nova legislação permitirá, por exemplo, que trabalhadores
com carteira de trabalho assinada e vínculo de emprego formalizado sejam demitidos
e recontratados como falsos trabalhadores autônomos e como falsas pessoas jurídicas,
prestando o mesmo tipo de serviço.
– Não bastassem os riscos dessa jornada, o projeto é mais perverso ainda, pois retira
dos empregados o direito ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados, o repouso
semanal remunerado e o adicional por prorrogação de trabalho em curso – ressaltou.
O senador ainda criticou os obstáculos criados pelo projeto para o acesso do
trabalhador à Justiça e o descumprimento de acordos internacionais de trabalho, além
da inconstitucionalidade da proposta.
– Sempre com viés único de baratear os custos da mão da obra, esse PLC é
extremamente injusto. Com pretenso discurso de modernização, essa proposta de
reforma trabalhista vem para, na verdade, pôr ao chão mais de um século de luta e
conquistas dos trabalhadores. Viola, sim, direitos sociais. É afronta direta e inequívoca
dispositivos constitucionais, tratados e convenções internacionais ratificados pelo
Brasil – afirmou.
Previdência social
Para a senadora Vanessa Grazziotin, o projeto pode trazer “prejuízo significativo” para
a Previdência.
– Prêmios e abonos também não integrarão a remuneração do empregado. Portanto,
não se incorporando ao contrato de trabalho não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário, o que abre uma margem muito grande
para que haja uma sonegação significativa de recolhimento de tributos que vão manter
a Previdência Social brasileira – analisou.

Vanessa ainda fez críticas às propostas de trabalho intermitente e da figura do
trabalhador autônomo exclusivo.
– O único objetivo da criação desse novo sujeito, autônomo exclusivo, cujas duas
palavras juntas são incompatíveis, porque o autônomo não pode ser exclusivo, o
autônomo trabalha na hora que quer, para quem quer, quando quer, mas se ele é
exclusivo só pode ter um patrão. Então, já não é mais autônomo. Isso é para não
possibilitar o vínculo empregatício. E vai prejudicar não só a relação de trabalho, o
trabalhador, mas a Previdência, que não receberá porque o patrão, nesse caso, não
pagará os direitos trabalhistas – completou.
Sindicatos
Em seu voto em separado a senadora Lídice da Mata salientou o enfraquecimento da
negociação coletiva e dos sindicatos, ela afirmou que o projeto revela “preconceito
ideológico”.
– Isso aqui, juntando-se à retirada do imposto sindical, atinge de morte os sindicatos
brasileiros. É a expressão mais cruel do conteúdo ideológico contra o trabalho e contra
o trabalhador e contra a sua organização sindical – disse.
A senadora ainda apontou a perda de direitos trabalhistas conquistados há quase 30
anos. Entre eles, os que estariam sendo retirados diretamente, como o pagamento
das horas de deslocamento, principalmente dos trabalhadores rurais; o pagamento do
intervalo para almoço e descanso não concedido; a possibilidade de controle da
jornada de trabalho no caso do regime de teletrabalho; e a gratificação por tempo de
função, que atinge os funcionários públicos e os bancários, por exemplo.
– Portanto, não acreditem na propaganda mentirosa do governo quando diz que seus
direitos não são retirados. Nós estamos voltando ao início do século 20, ao início do
capitalismo selvagem, com essa lei que se pretende que - espero que Deus no dia de
hoje nos guarde e que a força de Santo Antônio possa impedir - seja aprovada pelo
Senado Federal – concluiu.
Após 4 horas, Paim encerra leitura de voto que rejeita reforma trabalhista
14/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após quatro horas, o senador Paulo Paim (PT-RS) encerrou a leitura de seu voto em
separado sobre a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no
Senado. O relatório de Paim tinha 46 páginas e todas foram lidas no plenário da
Comissão. Imediatamente após Paim, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) iniciou
a leitura do voto, que tem 29 páginas.
Além dos dois senadores, Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Lídice da Mata (PSB-BA)
também apresentarão voto em separado aos membros da CAS ainda nesta terça-feira,
13. O documento da senadora amazonense tem 45 páginas e o da parlamentar baiana,
29 páginas. Paim, Randolfe, Vanessa e Lídice pedem rejeição integral do projeto
aprovado na Câmara.
O voto em separado funciona, na prática, como a apresentação de um parecer
alternativo que pode ou não ser apreciado pelos demais senadores. Paulo Paim e
Vanessa Grazziotin usaram o mesmo procedimento na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado e os pareceres acabaram sendo ignorados pelos demais
membros, já que sequer foram votados. O expediente é entendido pelos senadores
governistas como uma estratégia de protelar o avanço do projeto na sessão sem ferir
o regimento da Casa.

O relatório oficial produzido pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), já lido mais cedo
na Comissão, pede aprovação integral do texto vindo da Câmara com alguns vetos
presidenciais.
Randolfe e Vanessa leem voto em separado contra reforma trabalhista
14/06/2017 – Fonte: EM.com
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) encerrou a leitura do voto em separado
apresentado à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) sobre a reforma trabalhista. Em
seu voto, o parlamentar pediu a rejeição do projeto que muda a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).
Durante a apresentação, o senador disse que está diante "do maior assalto já tentado
contra a dignidade do trabalhador brasileiro na história recente". "Que as futuras
gerações de trabalhadores brasileiros não se vejam sob a égide dessa reforma que os
atirará sem proteção à cova dos leões, submetidos à precarização extrema e aos
empregos de baixa qualidade", disse.
Em seguida, Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) iniciou a leitura de seu voto em separado.
Depois, Lídice da Mata (PSB-BA) fará o mesmo. Randolfe, Vanessa e Lídice, além de
Paulo Paim (PT-RS), pedem rejeição integral do projeto aprovado na Câmara.
O voto em separado funciona, na prática, como a apresentação de um parecer
alternativo que pode ou não ser apreciado pelos demais senadores. Paulo Paim e
Vanessa Grazziotin usaram o mesmo procedimento na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado e os pareceres acabaram sendo ignorados pelos demais
membros, já que nem sequer foram votados.
Marta Suplicy anuncia votação da reforma trabalhista na CAS para 20 de
junho
14/06/2017 – Fonte: EM.com
Após mais de oito horas, a sessão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS)
para a apresentação do relatório da reforma trabalhista foi encerrada pela presidente
da Comissão, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP). Após a apresentação do projeto e a
leitura dos votos em separado, a votação do parecer está programada para a próxima
terça-feira, 20 de junho.
O calendário confirmado por Marta Suplicy indica que, antes da votação na próxima
semana, haverá debate de até 90 minutos para o encaminhamento da votação. Aos
senadores, a presidente da Comissão sugeriu que façam acordo "porque o tempo será
respeitado".
No dia seguinte (21), o projeto vai à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Na
semana seguinte, no dia 28, o relatório deve ser votado na CCJ pela manhã. Em
seguida, o projeto estará pronto para ser avaliado e votado no plenário do Senado última etapa antes da sanção presidencial.
Durante a sessão, o relator da matéria na Comissão, Ricardo Ferraço (PSDB-ES),
apresentou o parecer que sugere aprovação integral do projeto vindo da Câmara com
alguns vetos presidenciais e mudança por medida provisória dos contratos de trabalho
intermitentes.
Depois, os senadores Paulo Paim (PT-RS), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM) e Lídice da Mata (PSB-BA) apresentaram voto em separado
sobre o projeto. Os quatro pediram rejeição do texto aprovado pelos deputados.

“Não há supressão de direitos na reforma trabalhista”
14/06/2017 – Fonte: Relações do Trabalho (postado por JOTA)
Apesar de admitir certo atropelo e falta de diálogo na tramitação da reforma trabalhista
no Congresso, o advogado Maurício Corrêa da Veiga aposta que a aprovação das
medidas fortalecerá os sindicatos e a Justiça do Trabalho, além de garantir um
equilíbrio maior nas relações entre empregados e empregadores.
“Eu te digo: não há supressão de direitos na reforma trabalhista. O que existe é a
possibilidade de ampliar o poder de negociação e diálogo”, avalia o especialista em
Direito do Trabalho.
Para Veiga, a reforma da legislação trabalhista deveria ter sido antecedida por uma
revisão nas regras de funcionamento dos sindicatos. Ainda assim, o advogado pondera
que, pelas normas atuais, o amadurecimento do ente sindical é asfixiado.
O fortalecimento dos sindicatos, aposta o advogado, viria com a extinção da
contribuição compulsória, prevista no projeto da reforma trabalhista.
“Com o fim da obrigatoriedade de contribuição sindical, apenas os sindicatos fortes e
representativos sobrevivem”, afirma Veiga. “Não é possível que no Brasil tenhamos
quase 17 mil sindicatos, quando nos países desenvolvidos isso está na faixa de 100
sindicatos. Tem alguma coisa errada”.
No início de junho, a reforma avançou no Senado com a aprovação do relatório do
senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Agora, o projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). O projeto
ainda deve ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ir a
votação no plenário.
Na entrevista concedida ao JOTA, o advogado Maurício Corrêa da Veiga também
afirma ver com bons olhos a espinha dorsal da reforma, que reconhece a prevalência
do negociado sobre o legislado.
Segundo ele, a proposta fortalece a própria Constituição Federal que prevê a
autonomia coletiva da vontade e, de forma objetiva, quais são os pontos que podem
ser negociados. Dessa forma, se o empregador quiser negociar o que não está
elencado, o Judiciário vai intervir e dizer que aquela negociação não foi válida.
Na entrevista, Corrêa da Veiga ainda fala sobre terceirização e a polarização no
Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Leia a entrevista:
JOTA: Como você vê o conteúdo do projeto da reforma trabalhista e a forma
como ela tem sido conduzida?
Maurício Corrêa da Veiga: A reforma é necessária e já se passou do tempo de fazêla. A forma como ela foi conduzida é que talvez não tenha sido a melhor. Talvez um
diálogo maior fosse necessário. Isso porque algumas emendas substituídas foram
incluídas sem um debate prévio. Além disso, a reforma sindical seria mais efetiva se
acontecesse antes da reforma trabalhista.
No entanto, passada essa questão, acredito que os sindicatos saem fortalecidos com
a reforma e sai fortalecida a Constituição Federal, que prevê a autonomia coletiva da
vontade. Não é possível que no Brasil tenhamos quase 17 mil sindicatos, quando nos
países desenvolvidos isso está na faixa de 100 sindicatos. Tem algo errado.

JOTA: O fim da obrigatoriedade de contribuição sindical poderá alterar o
cenário de hoje em relação aos sindicatos? Hoje, cada empregado contribui
anualmente com o valor equivalente a um dia de trabalho para o sindicato.
Veiga: Acabar com a contribuição compulsória é algo positivo, ou seja, só vai recolher
a contribuição aquele empregado que autorizar. Com base nisso, apenas os sindicatos
fortes e representativos vão sobreviver. E o que vai fazer o sindicato ser autuante é a
própria manifestação de vontade daquele empregado, daquela categoria. Cabe a ele a
responsabilidade por escolher bem os seus representantes e os seus dirigentes
sindicais.
Hoje isso não acontece porque para o trabalhador pouco importa quem é o
representante ou o que vai ser negociado, porque se ele depois entra com uma ação
trabalhista, por exemplo, pode ficar entendido que determinada cláusula não é
benéfica para o trabalhador. O trabalhador é hipossuficiente e precisa de uma
proteção. O sindicato não é hipossuficiente. Ele está em pé de igualdade com o
empresário, como sindicato de empresa para negociar e saber o que é melhor para a
categoria dele.
JOTA: Com esse fortalecimento, os sindicatos passariam a ter outro papel?
Veiga: Os próprios trabalhadores terão mais responsabilidade na hora de escolher os
seus representantes. Então se forma uma chapa composta por dirigentes legítimos da
categoria.
As decisões do sindicato passam a ter uma força muito grande, inclusive como força
de lei, claro dentro do limite que a lei estabelece. Esse é o primeiro ponto. Sindicato
tem a força de, inclusive, mobilizar a categoria. O empregado sozinho já não tem essa
força.
JOTA: Uma das propostas da reforma é um novo modelo de demissão, em que
empresa e empregado podem rescindir o contrato em comum acordo. A ideia
inclui o pagamento de metade da multa e do aviso prévio sem direito a
seguro-desemprego. Qual é a importância dessa mudança?
Veiga: Em relação à redução pela metade da multa do fundo de garantia é ótimo
porque evita a fraude da demissão simulada. Empregado e empregador chegam ao
acordo de que o funcionário será mandado embora e devolve a multa dos 40% e se
habilita no segundo desemprego. Para não haver essa simulação, com a reforma,
funcionário e empregador podem entrar em um acordo de que o empregado vai
receber 20% da multa do fundo de garantia, mas não vai ter seguro desemprego. Vai
evitar essa simulação. Isso uma fraude contra o Estado.
JOTA: O projeto de lei prevê a possibilidade de trabalhadores e empregadores
realizarem acordos individuais, entre eles está o intervalo de jornada. Na
prática, esses acordos podem funcionar de uma maneira positiva para os dois
lados?
Veiga: Questão de intervalo, por exemplo, é algo que pode ser negociado, hoje não
pode. Então, hoje em dia, se o empregador dá 50 minutos de intervalo para o seu
empregado e ele entrar na Justiça, ele vai ter direito não a dez minutos, como extra,
mas vai ter direito a hora cheia. Se alguém for suprimir intervalo que suprima tudo,
já que ele vai ser condenado a pagar a hora toda.
Meia hora de intervalo, por exemplo, é suficiente? Pode ser, depende da categoria.
Um exemplo é o trabalho com gado no Rio Grande do Sul. Se o empregado ficar meia
hora no meio do pasto com neve almoçando, a comida dele vai congelar. Então ele
quer almoçar rápido, encostado no próprio boi, e poder sair meia hora mais cedo.
JOTA: O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o princípio da autonomia da
vontade no âmbito do direito coletivo do trabalho e decidiu pela flexibilização
de direitos trabalhistas, por meio de negociação coletiva, na hipótese, por

exemplo, do pagamento do tempo de deslocamento do empregado. Como isso
reflete na reforma trabalhista?
Veiga: Hoje, com as decisões do Supremo, não existe um limite do que pode ser
negociado ou não. O limite diz respeito à segurança e à saúde do trabalhador, ou seja,
o que ultrapassar essa barreira, não pode ser negociado.
O projeto da reforma traz expressamente quais são as rubricas que podem ser
negociadas: jornada de trabalho, participação nos lucros e etc. Então há uma
discriminação de forma objetiva, que hoje não existe. A reforma, em tese, é até mais
conservadora do que o entendimento atual do próprio Supremo.
JOTA: E qual seria o papel do Judiciário nesse cenário?
Veiga: Há de forma objetiva quais são só os pontos que podem ser negociados. Se
negociar o que não está ali, o Judiciário vai intervir e dizer que aquela negociação não
foi válida. Então eu acho que essa reforma, inclusive, privilegia e fortalece a Justiça
do Trabalho.
JOTA: Qual é a visão da advocacia em relação à reforma trabalhista?
Veiga: Existem alguns poucos advogados que fazem reclamações mirabolantes, que
são verdadeiras aventuras, às vezes, inclusive até mal influenciados pelos próprios
clientes. Com reforma essa aventura jurídica vai deixar de existir, ou pelo menos vai
ser coibida, porque os honorários advocatícios são recíprocos. Ou seja, a parte que
perdeu vai pagar também.
Na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios só eram devidos quando a parte
estivesse assistida por sindicato e comprovasse a miserabilidade jurídica. Então é algo
bem restritivo e o que sempre se pediu na OAB é que deveria haver honorários na
Justiça do Trabalho. Pelo projeto de lei vai haver honorários sim, mas para ambas as
partes. Por isso é que vai haver um freio naquelas reclamações que são meras
aventuras jurídicas.
E para a advocacia no TST foi regulamentada a transcendência, o que é ruim em um
primeiro momento, porque será criado mais um filtro de admissibilidade do recurso e
que, no início, pode diminuir a quantidade de recursos que chegam ao tribunal
superior. Mas eu vejo isso como uma oportunidade, ou seja, eu terei mais um campo
para trabalhar e demonstrar que o meu recurso de revista preenche os requisitos da
transcendência como econômica, política e social.
JOTA: O advogado precisa demonstrar na instância superior (TST) que aquele
caso específico tem relevância política, econômica, jurídica e social?
Veiga: Isso. Só assim ele poderá se admitido no TST. Com base nessa
regulamentação, o artigo 896 da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], que fala do
recurso de revista, diz que os indicadores das transcendências econômicas seriam o
elevado valor da casa, sem entrar no mérito se essa questão é a melhor ou não, porque
o elevado valor da causa tem um caráter de subjetivismo, porque para determinada
pessoa, o valor alto é um, para outra é outro. Então tem um subjetivismo e, por isso,
talvez esse não tenha sido o melhor critério, mas é o que consta.
Ou seja, se o ministro relator entender que não tem a transcendência, o advogado vai
entrar com agravo e ele poderá fazer sustentação oral e demonstrar na tribuna que o
recurso preencheu os requisitos da transcendência, ou seja, eu vou ter mais um
trabalho, o que pra mim é bom. Eu não fujo de trabalho.
JOTA: Alguns ministros do TST já afirmaram que a proposta exclui alguns
direitos dos trabalhadores. Você concorda?
Veiga: Depende de como você interpreta. Eu não vejo quais os direitos que estão
sendo retirados. Não vejo direitos sendo retirados. O que existe é a possibilidade de
ampliar o poder de negociação e de diálogo e o que eles dizem é que o diálogo não é
equilibrado. Então faça ser equilibrado, fortaleça o sindicato. Até quando a Justiça do

Trabalho vai tratar o sindicato como hipossuficiente? Isso veda o crescimento, veda o
amadurecimento do ente sindical. Eu te digo: não há supressão de direitos nesse
projeto de lei.
JOTA: A possibilidade de terceirização em todas as atividades pode piorar as
condições de emprego no país?
Veiga: A terceirização traz aspectos bem positivos, porque regulamenta algo que não
tinha regulamentação nenhuma e ainda evita uma precarização já que assegura o
valor do salário-hora, evita a discriminação. O objetivo é que a terceirização faça,
efetivamente, a busca pela especialização para aquela determinada atividade. Aquele
conceito de atividade meio e atividade fim era muito ruim e muito fraco. O que não
pode é precarizar a prestação de serviço.
O terceirizado estará de acordo com a empresa que é a pregadora dele. Mas,
evidentemente, se houver alguma prova de algum desvio de finalidade, e que há
manifesto prejuízo e precarização, a Justiça do Trabalho vai interferir, porque isso vai
ser levado ao Judiciário. O artigo 9º da CLT, que trata da impossibilidade de fraude,
continua em vigor. Então, se tiver alguma tentativa de burla ou de mascarar a
verdadeira relação naquela empresa, é perfeitamente viável essa mudança e a própria
Justiça do Trabalho vai dizer que aquilo é fraude e fazer o correto enquadramento.
JOTA: O ministro Mauricio Godinho Delgado, do TST, se manifestou contra a
mudança na legislação e comparou o novo contrato de jornada intermitente
à “servidão voluntária”. Qual é a sua opinião sobre essa mudança?
Veiga: Eu vou te dar um exemplo, não do Maurício advogado, mas do Maurício que
foi empresário. Há 20 anos, eu tive uma loja roupas em Petrópolis. A minha mãe já
tinha loja há 30 anos na cidade e eu, empolgado com isso, resolvi abrir a minha. Nos
meses de inverno, a venda era muito maior. A minha mãe tinha uma média de duas
funcionárias. Eu tinha uma.
No inverno, o movimento na loja era avassalador. Se na época tivesse essa previsão
de trabalho intermitente eu poderia contratar cinco empregados, durante o mês de
junho e julho. Pessoas que estavam na rua, na ilegalidade, e que teriam um emprego
durante essa data. Se a minha mãe colocasse cinco empregados na loja dela e eu mais
cinco na minha loja, já estávamos empregando 10 pessoas. No trabalho intermitente,
o empregador pode tirar da informalidade aquelas pessoas.
Eu, inclusive, iria além e ousaria dizer que essa mudança poderia aquecer até o próprio
mercado, porque aumenta a competitividade. Se o empregado mostrar resultado no
período de um ou dois meses trabalhados, eu, com empregador, diria que ele deveria
ser contratado e vou tentar dar um jeito, nem que seja de indicar para alguém.
Alguns dizem que não, porque isso acontece em outros países também, que significa
o “part-time”, como na Austrália e EUA, e não aumenta a quantidade de empregos
porque é um período curto, às vezes, o empregado recebe menos. Mas vamos fazer a
experiência aqui no Brasil? Temos um país com 14 milhões de desempregados, porque
não dar emprego para essas pessoas por, pelo menos, um período?
JOTA: Com a reforma trabalhista é possível aumentar a pejotização?
Veiga: Não, não tem como enxergar essa consequência. E a Justiça do Trabalho
continua com o poder, principalmente se constatada a fraude. O que for feito no
sentido de burlar a legislação, o artigo 9º da CLT está valendo.
JOTA: Qual é a reação do TST em relação à reforma?
Veiga: O clima está ruim, muito polarizado. O tribunal está dividido, o que é ruim e
perde o jurisdicionado. É uma pena porque o clima no TST é de harmonia, os
advogados vão sustentar e defender suas teses com prazer. Eu espero que o tribunal
não perca esse clima de cortesia e camaradagem por conta dessa polarização
de momento.

Artigo: A reforma trabalhista precisa acontecer
14/06/2017 – Fonte: Relações do Trabalho
País não pode esperar sanar os problemas políticos para, depois, começar a
agir para pôr a economia no eixo
Sobre a reforma trabalhista, o que se tem visto é muita desinformação proposital,
lançada na sociedade procurando evitar que a reforma seja aprovada o quanto antes.
Seus opositores mais radicais sustentam que o ordenamento jurídico trabalhista que
temos hoje é adequado para a nossa realidade e que a reforma só vai contribuir para
eliminar o que eles chamam de conquistas trabalhistas. Já os críticos mais moderados
à reforma salientam que é necessária uma revisão, sim, mas num momento mais
estável para isso.
As teses mais radicais contrárias à reforma são totalmente infundadas, porque esta
não elimina nenhum direito fundamental dos trabalhadores. Ao contrário do que elas
pregam, nossa legislação trabalhista está, sim, inadequada ao mundo contemporâneo,
tecnológico e globalizado.
Já para aqueles que criticam a atual proposta pelo fato de não haver clima político
para levar adiante uma reforma de tal magnitude, pergunto: quando teremos clima
adequado para que ela aconteça? Quando tivermos o dobro do número de
desempregados que já temos hoje?
Vale lembrar que nós temos uma legislação que conta com mais de mil dispositivos de
cunho trabalhista. Como, então, não entender que ela precisa ser flexibilizada, e com
urgência? Trata-se de um ordenamento excessivamente detalhista, confuso e, por
isso, gerador de muita insegurança jurídica.
Além disso, há uma série de exigências legais que são também razões da eliminação
de postos de trabalho. Portanto, neste contexto, esta reforma é a maneira adequada
de tirar o gesso das nossas relações trabalhistas, sem eliminar os direitos
fundamentais dos empregados.
Observa-se que as críticas mais radicais à reforma partem principalmente de vários
dirigentes sindicais. Mas, a meu ver, o que está por trás dessa ira toda é o fato de que
na reforma está contido o fim da obrigatoriedade de pagamento da contribuição
sindical.
Eles não querem perder esse recurso financeiro autoritário. Não é por acaso que
recentemente tem sido noticiado que vários dirigentes sindicais têm pressionado o
governo para criar alternativas visando ao sustento dos sindicatos, caso a reforma
seja aprovada.
Há proposições de várias formas, mas as de que eu tenho conhecimento defendem,
de um modo ou de outro, o caráter compulsório da cobrança. Desconheço proposta
sustentando que os sindicatos deveriam viver financeiramente das mensalidades
pagas por seus associados, como ocorre em muitos países avançados
economicamente.
Cumpre ressaltar que há quem esteja vendo nesta reforma uma diminuição do poder
de negociação dos sindicatos. É uma forma equivocada de interpretar o que está sendo
proposto. Hoje, fora os reajustes salariais na chamada data-base, os sindicatos pouco
negociam questões relevantes, se levarmos em conta o número de leis que compõem
nossas relações trabalhistas. Praticamente tudo está predeterminado no ordenamento
jurídico. Os sindicatos atualmente têm um papel muito maior no sentido de

acompanhar e reivindicar o cumprimento das leis do que o de negociar sobre as
práticas trabalhistas.
O fato é que o Brasil, em nenhum momento da história, desde a era Vargas até os
dias atuais, teve um modelo negocial nas relações entre empregados e empregadores.
Agora, a reforma, ao dar prevalência do negociado sobre o legislado em várias
situações, está criando condições para fortalecer os sindicatos verdadeiramente
representativos, embora estes hoje sejam poucos, e possibilitando ampliar seu papel
de negociação.
Faço votos para que a reforma trabalhista, em análise no Senado, vingue o quanto
antes. O Brasil não pode ficar parado, esperando, antes, resolver nossos problemas
políticos para, depois, começar a fazer a lição de casa, inevitável para pôr a economia
no eixo. É necessário se mexer para superar esta crise.
Sérgio Amad Costa- Professor de recursos humanos e relações trabalhistas da FGVSP).
NJ Destaque: Com base na nova lei, juiz declara lícita terceirização de
serviços de teleatendimento a clientes de cartões de crédito do Bradesco
14/06/2017 – Fonte: Relações do Trabalho
“Com edição da lei 13.429/2017 ("Lei da Terceirização") não há como prevalecer o
entendimento sobre a ilicitude da terceirização de serviços de operação de
telemarketing no segmento bancário, que tinha respaldo nas súmulas 331 do TST e
49 deste TRT.
É que a nova lei autoriza a contratação de serviços terceirizados específicos, seja em
atividade-meio, ou em atividade-fim da empresa contratante, diferenciação que,
inclusive, deixou de existir com a nova lei, levando ao cancelamento dessas súmulas
jurisprudenciais”.
A decisão é do juiz Marco Aurélio Marsiglia Treviso, da 1ª Vara do Trabalho de
Uberlândia, que, revendo entendimento anterior, considerou lícita a terceirização de
serviços de atendimento a clientes de cartão de crédito do grupo Bradesco através do
sistema de telemarketing.
No caso, a ação trabalhista foi ajuizada por uma trabalhadora que pretendia o
reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco Bradesco, inclusive com a
declaração da sua condição de bancária para recebimento dos direitos da categoria.
Ela havia sido admitida por uma empresa especializada no ramo de telemarketing
(Algar Tecnologia e Consultoria S.A.) que, portanto, era sua empregadora formal. Mas
desenvolvia suas atividades de atendimento a clientes de cartão de crédito em
benefício do Grupo Bradesco, no sistema de telemarketing, em razão de contrato de
prestação de serviços celebrado entre as empresas. Com base na nova “Lei da
Terceirização”, o magistrado concluiu pela licitude da terceirização dos serviços
realizada entre as empresas e, assim, rejeitou os pedidos da trabalhadora.
Normatização anterior já autorizava - Na visão do juiz, mesmo antes da nova lei
da terceirização, todo o ordenamento jurídico já apontava para a possibilidade de
terceirização de atividades específicas, ainda que diretamente ligadas àquilo que se
denominava de atividade-fim. Para exemplificar, o magistrado citou os seguintes
dispositivos legais:
1) o artigo 455 da CLT, que autoriza expressamente a empreitada e a
subempreitada na construção civil;
2) o artigo 94 da Lei 9.472/1997 (Lei Geral da implementação de projetos
associados Telecomunicações), que prevê a terceirização das atividades

“inerentes, acessórias ou complementares ao serviço e a implementação de
projetos associados;
3) o artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.987/95 (Lei de Concessão e Permissão de
Serviços Públicos), que autoriza a terceirização das atividades “inerentes,
acessórias ou complementares ao serviço concedido, assim como a
implementação de projetos associados”
4) a Resolução 3110/2003 do Banco Central, que dispõe sobre a contratação pelas
instituições financeiras “de empresas, integrantes ou não do Sistema Financeiro
Nacional, para o desempenho das funções correspondentes no País”, que
expressamente autoriza a terceirização de atividades ligadas à recepção e
encaminhamento de propostas de emissão de cartões de crédito, assim como a
execução de serviços de cobrança e outros serviços de controle, inclusive
processamento de dados das operações pactuadas.
Além disso, o julgador ponderou não haver lei alguma que vede a terceirização de
serviços específicos, tais como os relacionados à operação de telemarketing. E, nas
palavras do juiz: “No campo do direito privado, não se pode esquecer que tudo aquilo
que não é proibido é permitido (princípio da legalidade nesta esfera). O que sempre
existiu foi apenas e tão somente um entendimento jurisprudencial (a Súmula 331 do
TST) que reconhecia a ilicitude da terceirização da atividade-fim. E é exatamente neste
entendimento que se baseia o pedido do reclamante, que, entretanto, em razão da
nova lei das licitações, não pode mais ser adotado”.
O magistrado prosseguiu ressaltando que o cancelamento da Súmula 331 do TST (e,
por consequência, da Súmula 49 do TRT/MG) é indiscutível, até porque o entendimento
ali contido contraria todo o conjunto de normas que regulamentam a matéria, além de
ter sido superado pela nova lei de licitações (Lei 13.429/2017). “Se até então havia
dúvidas sobre licitude da terceirização de serviços de telemarketing para atendimento
de clientes de cartão de crédito bancário, como ocorreu no caso, com o advento da Lei
13.429/2017 isso deixou de existir, porque a lei é clara quanto à possibilidade de
terceirização dos serviços, ainda que em atividade-fim”, destacou.
Aplicação da nova regra e o princípio da irretroatividade da lei - O julgador
lembrou que o entendimento sobre a licitude da terceirização dos serviços de
telemarketing realizada pelo grupo Bradesco não significa a aplicação retroativa à Lei
13.429/2017. Isso porque, no pensar do magistrado, essa lei apenas reforça o
convencimento de que o entendimento exposto na Súmula 331 do TST e na Súmula
49 do TRT/MG (sobre a ilicitude da terceirização) estava absolutamente equivocado,
no plano jurídico, no que diz respeito à diferenciação entre atividade-fim e atividademeio.
“Pelo menos desde 1995, a contratação de empresas específicas para a realização de
atividades inerentes, acessórias e complementares a qualquer serviço já era
expressamente autorizada por lei, jamais declarada inconstitucional pelo STF”,
ressaltou o juiz. Nesse contexto, segundo o julgador, a lei 13.429/2017 apenas
conferiu um caráter de generalidade àquilo que, em setores específicos da economia,
já era expressamente autorizado, inclusive, no âmbito bancário (por força da
Resolução 3110/2003 do Banco Central).
Para reforçar seu raciocínio, o magistrado destacou que, no Direito Penal, é pacífico
que a lei possui aplicação retroativa quando torna lícita uma conduta que, até então,
era considerada ilícita, exatamente o que ocorreu no caso, em que a lei 13.429/2017
simplesmente tornou lícita a terceirização de atividades que, até então, eram
consideradas ilícitas. “E isso se dava por mero entendimento jurisprudencial, embora
a existência de normas em sentido diverso do entendimento disposto na Súmula 331
do TST seja fato inquestionável”, ponderou, na sentença.

Por tudo isso, concluiu o magistrado, não há mais como entender que a terceirização
dos serviços prestados pela reclamante, ligados à operação de telemarketing no
segmento bancário, seria ilícita.
Vantagens da categoria bancária negadas - A operadora de telemarketing pediu
ainda que, caso não reconhecido o vínculo de emprego com o Banco, como de fato
aconteceu, fossem conferidas a ela as vantagens previstas nas CCTs dos bancários,
invocando o princípio da isonomia, nos termos do artigo 12, alínea “a”, da Lei
6.019/74. Mas esse pedido também foi rejeitado na sentença. Isso porque, conforme
registrou o juiz, o artigo 12 da Lei 6.019/74 foi expressamente vetado e, assim, a
norma foi revogada e deixou de existir no mundo jurídico.
Mas, mesmo que tivesse sido diferente, o magistrado lembrou que, de acordo com a
OJ 383 da SDI-1 do TST, os trabalhadores terceirizados somente teriam direito às
mesmas verbas trabalhistas asseguradas aos empregados do tomador dos serviços
(pelo princípio da isonomia), se houvesse igualdade de funções.
Ou seja, a aplicação do princípio da isonomia depende expressamente da existência
do requisito da identidade funcional, também previsto no artigo 461 da CLT, destacou
o magistrado. E, no caso, como verificou o juiz, a reclamante não exerceu atividades
e/ou funções idênticas àquelas exercidas pelos empregados das instituições bancárias,
já que não manuseava valores em espécie, ou realizava operações mercantis
específicas (DOC, TED, Leasing, CDC), como também nunca prestou serviços dentro
de agências bancárias. “A identidade funcional entre os operadores de telemarketing
e os empregados das instituições bancárias e/ou financeiras é algo inexistente”,
destacou, na sentença.
Prosseguindo nos fundamentos de sua decisão, o juiz registrou que o princípio da
isonomia, ao pé da letra, autoriza tratar os desiguais de forma desigual, na exata
medida de sua desigualdade. E, para ele, no caso, a situação de desigualdade é tão
evidente que, no âmbito sindical, as empresas prestadoras de serviço e os operadores
de telemarketing possuem categorias econômicas e profissionais específicas, com
regulamentação própria, como se nota pelas normas coletivas apresentadas.
“Trata-se, portanto, de categoria profissional diferenciada, devidamente
regulamentada, com sindicato de classe próprio destinado à conquista da melhoria da
condição social dos trabalhadores integrantes desta categoria”, frisou o juiz,
concluindo que não se aplicam à operadora de telemarketing as normas convencionais
do seguimento bancário e/ou do sistema financeiro. Por tudo isso, os pedidos da
reclamante foram rejeitados na sentença. A trabalhadora apresentou recurso, que se
encontra em trâmite no TRT-MG.
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Eunício inclui o Senado em campanha mundial contra o trabalho infantil
14/06/2017 – Fonte: Senado Notícias
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, assinou nesta terça-feira (13) documento
incluindo a instituição na campanha mundial 100 milhões por 100 milhões. O convite
para se aliar à iniciativa contra o trabalho infantil veio, nesta terça-feira (13), pelo
próprio criador da campanha, o indiano Nobel da Paz Kailash Satyarthi, e pelo
coordenador-geral no Brasil, Daniel Cara.
Eles também convidaram o presidente do Senado a participar de um movimento que
pretende levar os parlamentares, no dia 18 de outubro, à primeira escola onde
estudaram. A intenção é avaliar o que mudou com o tempo e incentivar as crianças de
hoje a buscar um futuro melhor por meio da educação.

Eunício Oliveira lamentou que a escola em que estudou, em Iborepi, distrito de Lavras
da Mangabeira, município do Ceará, não funcione mais. O presidente do Senado contou
sua trajetória partindo de Iborepi, aos 13 anos, passando por Fortaleza, onde se
formou em Economia, até chegar em Brasília, onde concluiu mais dois cursos
universitários.
Eunício disse que buscou o conhecimento para alcançar os objetivos pessoais, sendo
hoje o senador mais bem votado da história política do Ceará e o presidente de um
dos três poderes da República.
- Não digo isso para me gabar, mas para mostrar como uma criança simples buscou
na própria formação se estabelecer e chegar até aqui. Sou um exemplo vivo de como
a educação pode transformar uma pessoa e a sociedade - disse.
Kailash Satyarthi se disse impressionado com o relato e muito feliz por estar lançando,
no Brasil, a campanha 100 milhões por 100 milhões pela erradicação do trabalho
infantil e toda forma de exclusão de crianças e adolescentes.
O objetivo é mobilizar 100 milhões de pessoas, especialmente os jovens, a lutar pelos
direitos de 100 milhões de crianças que vivem na extrema pobreza. O Brasil é o
terceiro país a ingressar na campanha que começou na Índia, em dezembro de 2016,
e já passou por Bangladesh. Durante três anos, o movimento percorrerá diferentes
países até chegar na marca de 100 nações engajadas.
No fim do encontro, o presidente do Senado foi presenteado com um kit de escritório
de material reciclado feito por crianças resgatadas do trabalho infantil. Segundo a
Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 168 milhões de crianças são
obrigadas a trabalhar em todo o mundo, sendo que 85 milhões delas realizam tarefas
consideradas perigosos.
Paulo Rocha lamenta números do trabalho infantil no Brasil
14/06/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Paulo Rocha (PT-PA) lembrou em pronunciamento o Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho desde 2002, por iniciativa da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). O senador disse que 4,8 milhões de
crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil e, deste total,
1,2 milhões têm entre 5 e 13 anos.
- O trabalho infantil no Brasil ainda é grande e torna-se um problema social. Milhares
de crianças ainda deixam de ir à escola e ter os seus direitos preservados, trabalhando
desde a mais tenra idade na lavoura, no campo, na fábrica ou em casas de família,
muito deles sem receber remuneração alguma - disse o senador.
Paulo Rocha lembrou ter apresentado projeto para tornar crime a exploração do
trabalho infantil. O texto prevê pena de reclusão de dois a quatro anos, mais multa
para quem explorar, de qualquer forma, ou contratar, ainda que indiretamente, o
trabalho de menor de 14 anos em atividade com fim econômico. O texto, já aprovado
pelo Senado, está na Câmara dos Deputados.

Fazenda resiste, e Temer pede cautela com 'pacote de bondades'
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O novo presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro
Apesar das pressões de sua equipe política, o presidente Michel Temer resiste à adoção
imediata de propostas de estímulo à economia que possam aumentar o rombo das
contas públicas, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda.
O Palácio do Planalto foi alertado pelo Ministério da Fazenda de que medidas
consideradas muito flexíveis, em oposição ao discurso de austeridade do ajuste fiscal,
poderiam deteriorar o que ainda resta de credibilidade do governo diante do mercado.
Temer pediu que seus auxiliares ampliem os estudos sobre propostas para retomar o
consumo, aumentar a renda da população e estimular investimentos, mas avisou que
nenhuma decisão será tomada até que ele volte de uma viagem oficial à Rússia, em
23 de junho.
Os principais conselheiros políticos de Temer insistem na adoção de um "pacote de
bondades" para ajudar o presidente a melhorar sua popularidade em meio à crise
aberta a partir da delação da JBS.
Essa área do governo trabalha principalmente com propostas de alívio no Imposto de
Renda para pessoas físicas, como a redução de alíquotas e o aumento da parcela da
população que fica isenta de pagar o tributo.
O Ministério da Fazenda, entretanto, considera impossível a adoção de medidas que
representem perda de arrecadação, no momento em que o governo já tem dificuldades
para cumprir a meta fiscal -que prevê um déficit de R$ 139 bilhões este ano.
Para a equipe econômica, propostas de flexibilização das contas públicas dariam ao
mercado um sinal de desvio das premissas do ajuste fiscal, uma vez que os
investidores já lançam dúvidas sobre o avanço da agenda de reformas do governo.
A credibilidade de Temer diante do mercado tem como pilares a política de austeridade
do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) e o avanço no Congresso das reformas
trabalhista e previdenciária.
A crise política deflagrada pelas acusações feitas contra o presidente por executivos
da JBS desestabilizou o cronograma dessa agenda na Câmara e no Senado, cuja
conclusão estava prevista para o fim de junho.
A Fazenda insiste que a manutenção do compromisso com o ajuste das contas
públicas, nesse cenário, se tornou imprescindível para a manutenção da confiança do
mercado na gestão de Temer.
O presidente decidiu adotar uma postura cautelosa diante desse debate por temer que
a abertura de uma crise culmine, no limite, na demissão de parte da equipe econômica
chefiada por Meirelles.

A principal dificuldade para implantar um alívio no Imposto de Renda está na
necessidade de compensar a perda de arrecadação.
Uma proposta inicial, de aumento da tributação de lucros e dividendos de pessoas
jurídicas, encontra resistência tanto na Fazenda como na equipe política. Há receio de
que essa medida, se aplicada fora dos padrões internacionais, por exemplo, provoque
fuga de empresas do país.
Para tentar contornar as ressalvas de Meirelles e sua equipe, o núcleo do Planalto quer
usar o BNDES como "atalho" para turbinar a atividade econômica.
O governo determinou que o banco destrave linhas de financiamento de capital de giro
com juros subsidiados, turbine políticas de crédito para pequenas e médias empresas,
e refinancie as dívidas dos Estados.
Trata-se de uma mudança de rumo do banco, que teve seu comando trocado no fim
de maio, com a nomeação do economista Paulo Rabello de Castro, com o objetivo de
acelerar a liberação de crédito.
Desemprego deve cair a partir de agosto, diz Meirelles
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Quase duas semanas após a última divulgação da taxa de desemprego pelo IBGE, o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou a rede social para dizer que o
desemprego parou de subir em abril, após três anos de alta, e que a taxa deve cair a
partir de agosto.
No dia 31 de maio, o IBGE divulgou que a taxa passou de 13,7%, no trimestre
encerrado em março, para 13,6% nos três meses encerrados em abril. Porém, essa
comparação não é a mais precisa, pois repete dois meses na base de comparação —
no caso, fevereiro e março.
A taxa de desemprego no trimestre de novembro a janeiro foi de 12,6% e no período
de fevereiro a abril de 2016 o índice foi ainda menor e chegou a 11,6%.
No segundo semestre do ano, sazonalmente, o mercado de trabalho melhora.
O ministro estreou sua conta na rede social na semana passada, e vem usando o
Twitter para divulgar uma agenda positiva do governo. "Pela primeira vez em três
anos, em abril o desemprego parou de subir", afirmou Meirelles nesta terça-feira (13).
"E a partir de agosto esta taxa deve começar a cair", completou.
Ele lembrou ainda das dificuldades enfrentadas pela economia brasileira nos últimos
anos. "Temos que levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa
história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego."

Tributação sobre folha de pagamento vai agravar mais o desemprego, diz
Renan
14/06/2017 – Fonte: EM.com
O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), mais uma vez pediu a palavra
para atacar o governo. Desta vez, o peemedebista criticou a Medida Provisória (MP)
774, que eleva a tributação sobre a folha de pagamento.
"Quero demonstrar minha preocupação com essa MP, que reonera mais de 70 setores
da economia. Essa MP só vai desempregar ainda mais pessoas", afirmou.
Renan disse que o País está "sem rumo" e que a política econômica tem se mostrado
"um fracasso". O senador relembrou que o País está em recessão desde 2014 e tornou
a criticar as reformas previdenciária e trabalhista.
"Somadas a reforma da Previdência e essa reforma trabalhista, da forma como está,
essa MP só vai agravar ainda mais a crise que vivemos no Brasil", disse.
A MP 774 acaba com a permissão para o recolhimento de contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamentos com base em um porcentual da receita bruta - que
representava uma tributação menor. A medida foi anunciada em março pelo ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, como parte do pacote para cobrir o buraco de R$ 58,2
bilhões no orçamento deste ano e tentar atingir a meta fiscal fixada para 2017, que é
de déficit de R$ 139 bilhões.
Entre os setores que vão perder o benefício estão: confecção, couros e calçados, têxtil,
naval, aéreo, de material elétrico, autopeças, hotéis, plásticos, móveis, fármacos e
medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, bicicletas, pneus e câmaras
de ar, papel e celulose, brinquedos, instrumentos óticos, suporte técnico de
informática.
Tributação mais maleável para empresas
14/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Até que enfim, podemos dizer que o Governo (Estadual de São Paulo e
Federal) se mobilizou efetivamente para melhorar a precária situação que as
empresas estão vivenciando atualmente com o cenário de recessão econômica que há
tempos vêm assolando nosso dia a dia e mobilizando-se efetivamente no sentido de
proporcionar novos programas de parcelamentos especiais para débitos tributários,
quais sejam:


o Governo Federal – através da Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017,
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), onde os
contribuintes poderão liquidar dívidas perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional vencidas até o dia 30 de abril de 2017, sendo que a adesão ao
PERT poderá ser feita mediante requerimento a ser efetuado até o dia 31 de agosto
de 2017 e o deferimento do pedido de adesão ao PERT ficará condicionado ao
pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até 31 de
agosto de 2017.
Inicialmente, as possibilidades e condições do PERT são pagamento à vista com 20%
de entrada e o restante a ser quitado com créditos de prejuízo fiscal e Base de Cálculo
Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou outros créditos
próprios de tributos administrados pela Receita Federal, sem reduções, podendo
parcelar eventual saldo em até 60 meses; ou parcelamento em até 120 prestações,
sem reduções, sendo possível o pagamento de 0,4% à 0,6% da dívida, dependendo
do número de parcelas.

Entretanto, ainda em até 30 dias, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional editarão os atos necessários à execução dos procedimentos do
PERT.


o Governo Estado de São Paulo – conseguiu autorização do CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, através do CONVÊNIO ICMS N° 054, DE 09 DE
MAIO DE 2017, para implementar parcelamento especial do ICMS, dispensando ou
reduzindo multas e demais acréscimos legais, decorrentes de fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2016, sendo que o O ingresso no programa dar-seá por formalização da opção do contribuinte até 15 de agosto de 2017, nas seguintes
condições de pagamento:
I – em parcela única, com redução de até 75% das multas e de até 60% dos demais
acréscimos legais;
II – em até 60 parcelas mensais com redução de até 50% das multas e 40% dos
demais acréscimos legais, sendo os juros mensais compreendidos entre 0,64% e
1,00% para liquidação de até 60 parcelas.
Algumas questões fundamentais sobre a regulamentação do convenio e que ainda não
foram definidas serão tratadas pela Lei Estadual, que deverá sair em breve, tais como:
o valor mínimo de cada parcela; a redução do valor dos honorários advocatícios; os
percentuais de redução de juros e multas; as hipóteses de utilização de crédito
acumulado e de ressarcimento de imposto retido; o tratamento a ser dispensado na
liquidação antecipada das parcelas; entre outras condições do PEP.
Portanto, agora é o momento de se reunir com seus advogados tributaristas, a fim de
verificar a melhor opção para a regularização de suas pendências tributárias Federais
e Estaduais (em SP), isso porque, a condição de adesão a tais programas especiais de
parcelamento envolvem a desistência da discussão jurídica dos processos
administrativos e judiciais; assim, verificar essa questão é muito importante antes de
fazer a opção de adesão, pois há ainda disposição expressa quanto a impossibilidade
de se levantar depósitos judiciais nos processos em que o fisco já tiver consagrado
vencedor.
E também, porque, o parcelamento dos débitos é uma das condições para a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário e, dessa forma, é possível a regularização das
Certidões Fiscais, CADIN, Protestos, etc., muitas vezes essenciais ao desempenho
regular das atividades diárias de muitas empresas.
Setor de construção fecha 874 vagas no Brasil em abril, diz SindusCon-SP
14/06/2017 – Fonte: Reuters
O setor de construção fechou 874 vagas em todo o Brasil no mês de abril, marcando
o 31º mês consecutivo de queda no nível de emprego, informou o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP).
A pesquisa, desenvolvida em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base
em informações do Ministério do Trabalho, mostrou que a indústria empregava 2,47
milhões de pessoas em abril, um número 12,94 por cento menor em relação ao mesmo
mês de 2016.
"Sem novos investimentos e com a confiança dos investidores e das famílias
novamente retraída em função da crise política, a perspectiva é de continuação do
declínio do nível de emprego no setor", disse o presidente do sindicato, José Romeu
Ferraz Neto, em nota.
Conforme Ferraz Neto, a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária é
primordial para melhorar o ambiente de negócios e reverter esse quadro.

Entre todas as regiões do Brasil, apenas o Sul e o Centro-Oeste registraram aumento
no número de vagas (0,26 e 1,61 por cento, respectivamente). Houve queda de 1,05
por cento no Norte, 0,53 por cento no Nordeste e 0,08 por cento no Sudeste.
No Sudeste, o Rio de Janeiro foi o Estado que apresentou maior recuo no nível de
emprego (-0,65 por cento), seguido por São Paulo (-0,05 por cento). Na outra ponta,
Espírito Santo teve alta de 0,79 por cento e Minas Gerais de 0,17 por cento.A indústria
paulista de construção empregava 684,4 mil trabalhadores em abril, queda de 0,05
por cento ante março. Somente na capital, que responde por 43,2 por cento do total
de vagas, foram fechadas 680 postos de trabalho.
Com crise, seguradoras do Brasil 'descolam' das do resto do mundo
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os executivos de seguradoras brasileiras têm preocupações diferentes dos seus
colegas de outros países: aqui, questões alheias ao negócio, como a rentabilidade de
investimentos e a macroeconomia são as mais prementes.
No resto do mundo, são problemas como mudanças no gerenciamento, o risco de
ciberataques e novas tecnologias que dominam a atenção das empresas. As
informações são da PwC.
"Esse resultado é decorrência do quadro que se vive no país —as mudanças sociais,
que, em anos anteriores, estavam em 16º na lista, ficaram em segundo na pesquisa
de 2017", afirma Alfredo Sneyers, sócio da consultoria.
A consequência é que as seguradoras fizeram uma gestão de risco mais criteriosa nos
últimos anos, segundo Roberto Zegarra, vice-presidente da consultoria Marsh.
"As empresas do setor estão especialmente atentas aos riscos da corrupção."
O segmento acompanha questões inerentes ao negócio, como a tecnologia, mesmo
que no ranking não estejam colocadas como os problemas econômicos, diz Marcio
Coriolano, da CNSeg (confederação das seguradoras).
As preocupações tendem a convergir no futuro, diz ele.
"Os níveis de taxas de juros, que no mercado internacional aparecem com mais
destaque, passaram a entrar no radar aqui no ano passado. As empresas mais
experientes já precificaram a queda no planejamento de 2016."
Editoria de Arte/Folhapress

Relator do novo Refis quer tornar projeto mais benéfico às empresas
14/06/2017 – Fonte:EM.com
Um dos artífices do processo que desfigurou o texto da Medida Provisória para
parcelamento de débitos tributários encaminhado pelo governo no início do ano,
transformando-a num generoso programa de refinanciamento de dívidas, o deputado
Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) foi eleito ontem relator da nova MP 783, enviada para
substituir a anterior. E, apesar do acordo selado com o governo no fim de maio para
a nova MP, o relator já prepara mais mudanças.
As sugestões de alteração miram pontos que já geravam impasse entre a área
econômica e os parlamentares. O script é semelhante ao que foi observado na MP 766,
primeira versão do Refis, que pelas mãos de Cardoso Jr. acabou se transformando em
um programa com descontos praticamente integrais nos juros e nas multas das
dívidas. Muitos parlamentares têm empresas com dívidas tributárias, incluindo o
relator, e teriam interesse em condições mais favoráveis de parcelamento.
O novo texto do Refis prevê um prazo máximo de 180 meses para o pagamento das
dívidas refinanciadas. Já o maior desconto previsto é no pagamento à vista, com
abatimento de 90% nos juros e de 50% nas multas.
Agora reconduzido ao posto de relator, Cardoso Jr. já pensa em reduzir a "entrada"
para parcelamentos no Refis. Hoje, esse valor é de 20% da dívida para grandes
devedores e de 7,5% para quem tem débitos de até R$ 15 milhões. Qualquer redução,
contudo, pode comprometer a expectativa do governo de reforço de caixa em 2017.
Com o novo Refis, a área econômica passou a prever arrecadação de R$ 13,3 bilhões
neste ano, que ajudariam no cumprimento da meta fiscal. "Tem de definir um
porcentual de entrada que o contribuinte terá de pagar em 2017 que atenda o governo
e a sociedade ao mesmo tempo. Para mim, 7,5% é bem interessante", afirmou
Cardoso Jr..
O relator do Refis também avalia elevar o limite de R$ 15 milhões em dívidas para que
o devedor tenha condições diferenciadas no pagamento. Além do valor menor de
entrada, esse grupo poderá associar descontos em multas e juros ao uso de créditos
tributários para abater a dívida.
A ideia do peemedebista é fixar um limite maior, para que mais devedores alcancem
as condições mais benéficas. Hoje, quem deve mais de R$ 15 milhões tem de escolher
entre o uso dos créditos ou os descontos, sem acúmulo. "Parece que ficou aquém da
necessidade da economia. Esse limite não tem eficácia, porque não atinge quem está
prejudicado", disse.
O prazo de adesão também está na mira do relator. A MP enviada pelo governo prevê
que os contribuintes podem entrar no Refis até 31 de agosto deste ano. A fixação
dessa data foi considerada um trunfo pela área econômica, pois termina antes de o
texto caducar no prazo legal (60 dias prorrogáveis por mais 60 dias), em outubro. O
relator quer propor quer que o prazo seja de 120 dias a partir da regulamentação pela
Receita.
Empresas que vão aderir ao novo Refis devem pagar os impostos em dia
14/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A Medida Provisória (MP) 783, sancionada no início do mês, que cria o
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), em substituição ao
Refis – programa de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas

com o governo federal -. deverá ter seus atos necessários para adesão
publicados até a primeira quinzena de julho.
O contabilista e presidente da Ayuso Contabilidade, Antônio Carlos Ayuso, explica que
as empresas que pretendem aderir ao novo programa já podem ir se antecipando para
ganhar tempo e não deixar o acordo para a última hora.
O novo programa permite o parcelamento de débitos de natureza tributária e não
tributária vencidos até 30 de abril de 2017. O Pert prevê três modalidades de adesão
ao parcelamento de débitos junto à Receita Federal e dois tipos para dívidas com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Para aderir ao novo programa, o
interessado fica obrigado a confessar débitos.
O parcelamento pode ser feito em até 180 meses e os descontos podem chegar a até
90% nos juros e 50% nas multas. De acordo com o texto publicado, é possível o uso
de créditos tributários inscritos na dívida ativa da União para abatimento somente nos
casos de dívidas de até R$ 15 milhões.
Para se antecipar à abertura do novo programa, Ayuso recomenda que as empresas
com dívidas comecem a pagar os impostos em dia, a partir da competência de abril
deste ano. Outra medida importante, segundo ele, que as companhias devem tomar
diz respeito à análise da viabilidade de compensações com a base negativa a ser
compensada dos impostos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
Sobre o Lucro Liquido.
“Com este dois passos importantes, empresas e pessoas físicas, junto com um
contador, terão melhores condições para buscar as melhores condições para um bom
acordo que permita ao devedor pagar seu acordo em dia e se livrar de penalidades”,
alerta Auyso.
Além de permitir quitar a dívida em 180 meses, o contador ressalta que o Pert também
permite que as empresas que aderiram ao novo Refis no inicio deste ano poderão
migrar para o novo plano, em condições mais vantajosas, tanto de prazo mais longo
com no perdão de multas e juros.
Ele ressalta que a MP 783 estipulas alguns requisitos importantes, tais como:
– Dívidas vencidas até 30 de abril de 2017;
– Mediante requerimento a ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2017.
– Os contribuinte responsável que se encontram em discussão administrativa u judicial
deve desistir do contencioso.
– Ao aderir ao programa o contribuinte se compromete a pagar regularmente os
débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa da União,
e a manter a regularidade das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS;
– A adesão implica confissão irrevogável dos débitos indicados para compor o PERT,
ficando vedado a inclusão do débito em qualquer forma de parcelamento posterior,
exceto em pedido de reparcelamento ordinário.
– O valor mínimo de cada prestação mensal, ainda segundo o governo, será de R$
200,00 para o devedor pessoa física e de R$ 1 mil para a pessoa jurídica.
O programa possibilita quatro opções de modalidades
O contribuinte poderá pagar os débitos na Receita com o pagamento à vista com, no
mínimo 20% de entrada e o restante a ser quitado com créditos de prejuízo fiscal e
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) ou outros
créditos próprios de tributos administrados pela Receita Federal, sem reduções
podendo parcelar eventual saldo em até 60 meses.

Os débitos na Receita e na Procuradorias Nacional, a opção pode ser pelo parcelamento
em 120 prestações, sem reduções, sendo:
2.1 – 0,4% da dívida nas parcelas 1 a 12;
2.2 – 0,5% da dívida nas parcelas 13 a 24;
2.3 – 0,6% da dívida nas parcelas 15 a 36;
2.4 – parcelamento do saldo remanescente em 84 vezes, a partir do 37% mês.
Pagamento de 20% dos débitos em 2017, em 5 parcelas, sem reduções, e o restante
em uma das seguintes condições:
3.1 – quitação em janeiro de 2018, em parcela única, com reduções de 90% de juros
e de 50% das multas, ou;
3.2 –parcelamento em até 145 parcelas, com reduções de 80% dos juros e de 40%
das multas; ou
3.3 – parcelamento em até 175 parcelas, com reduções de 50% dos juros e de 25%
das multas, com parcelas correspondentes a 1% sobre a receita bruta do mês anterior,
não inferior a 1/175
4 –Dívidas inferiores a R$15 milhões o contribuintes paga 7,5% em 2017, em parcelas,
sem reduções, e o restante a ser quitado em uma das seguintes condições, com a
utilização cumulativa, nesta ordem, de reduções de acréscimos e o aproveitamento de
créditos:
4.1 – Pagamento integral em janeiro de 2018, com reduções de 90% de juros e de
50% das multas e utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa
ou outros créditos próprios de tributos administrados pela Receita Federal; ou
4.2 – Parcelamento em até 145 parcelas, com reduções de 80%, dos juros e de 40%
das multas e utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa ou
outros créditos próprios de tributos administrados pela Receita Federal; ou
4.3 –Parcelamento em até 175 parcelas, com parcelas correspondentes a 1% sobre a
receita bruta do mês anterior, não inferior a 1/175, com reduções de 50% dos juros e
de 25% das multas e utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa ou outros créditos próprios de tributos administrados pela Receita Federal.
No caso da PGFN, não se aplica a esta modalidade 4 a utilização de créditos de Prejuízo
Fiscal de Cálculo Negativa, sendo substituída pela possibilidade do oferecimento de
bens imóveis para dação em pagamento.
Presente ou propina? Cartilha ensina o que pode ou não nas empresas
14/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial montou um material para
orientar como deve ser a conduta de relacionamento com o setor público

Com base na legislação de 14 estados e da União, a cartilha estabelece dicas para
empresas do setor privado que tenham intenção de oferecer presentes a agentes
públicos sem perder a ética. Bigstock
Partindo de dúvidas lançadas em meio à Operação Lava-Jato e seus desdobramentos,
o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE) lançou recentemente a
cartilha “Como ser ético sem deixar de ser criativo. Orientações e Conduta para
Relacionamento com o Setor Público: Brindes, Presentes e Hospitalidade”.
Com base na legislação de 14 estados e da União, a cartilha estabelece dicas para
empresas do setor privado que tenham intenção de oferecer presentes a agentes
públicos sem perder a ética.

Para alguns casos, as regras são suficientemente claras na legislação. Servidores do
Banco Central do Brasil, por exemplo, não podem receber itens, mesmo que de
propaganda, que custem mais de R$ 100. O mesmo valor é estabelecido para a Alta
Administração Federal e para Servidores do Supremo Tribunal Federal.
A especialista em comunicação corporativa Marina Pechlivanis, sócia da agência
Umbigo do Mundo, que colaborou com o IBDEE na atualização da cartilha, ressalta que
os presentes devem ser usados como uma ferramenta estratégica de relacionamento
e de posicionamento.
“Duas iniciativas essenciais devem ser sempre consideradas: compliance e
criatividade. Uma, pelo fato de que criar regras com base na legislação vigente e nas
normas corporativas ajuda a mapear condutas, respeitar limites éticos e evitar
benefícios indevidos. A outra, porque sem criatividade não há encantamento; sem
encantamento, o investimento não merece ser feito. Vale para a política e vale par ao
mercado”, diz, em nota sobre a publicação.
Dicas
Uma dica dos especialistas que participaram da produção do documento é que sempre
se consulte a área jurídica das empresas antes de oferecer o brinde ou presente.
Quando houver a opção por oferecer o brinde, é necessário:
1. Conhecer o beneficiário e qual a intenção do presente;
2. Conhecer as regras e legislação pertinentes de cada setor
a que se destina o presente;
3. Quando houver interesse da empresa em ofertar ao agente público presentes,
brindes ou a participação em congressos, seminários, cursos ou eventos de natureza
semelhante, é preciso verificar se a autoridade é responsável, seja em caráter
individual seja como membro de um órgão colegiado, por decisão de interesse da
empresa, situação na qual se orienta não prosseguir com a oferta do benefício;
4. Sendo possível a oferta do benefício, que ela seja feita por escrito com as devidas
justificativas;
5. A mensagem deve ser condizente com a linguagem da marca;
6. Mesmo havendo limites de preços estabelecidos em cada código de ética, é possível
criar estratégias que associem o brinde/presente à história e valor da marca.
A cartilha completa pode ser acessada neste link.
Eduardo Lopes elogia atuação do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial
14/06/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Eduardo Lopes (PRB-RJ) elogiou a atuação do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (Inpe), órgão responsável pelo registro e concessão de marcas,
patentes, desenho industrial e transferência de tecnologia. Além disso, é no Inpi que
são registradas as indicações geográficas, programas de computador e Topografia de
Circuito Integrado.

O parlamentar informou que nos últimos 12 meses, o Inpi contratou 140 novos
pesquisadores aprovados em concurso. Como resultado, a produtividade do instituto
cresceu 60%.
De acordo com Eduardo Lopes, de janeiro a maio deste ano o órgão recebeu mais de
69 mil pedidos de depósito de marca. Destes, outorgou mais de 38 mil concessões.
- O Brasil não pode descuidar de sua economia do conhecimento. E para tanto,
felizmente, conta com a capacidade e a competência do Inpi para proteger nossa
propriedade intelectual - disse o senador.
Mercosul retoma negociações comerciais
14/06/2017 – Fonte: CNI
União Europeia, Canadá e países latino-americanos estão entre as prioridades
da agenda. Em 2016, as exportações brasileiras para a União Europeia
alcançaram US$ 33,8 bilhões, ficando praticamente estáveis em relação aos
US$ 33,9 bilhões exportados no ano anterior, mas com uma pequena queda
em relação aos US$ 42 bilhões vendidos em 2014
Governo brasileiro espera fechar acordo comercial entre União Europeia e Mercosul
até o começo do próximo ano

Depois de obter um superávit de US$ 47 bilhões na balança comercial em 2016, o
maior já registrado na série histórica iniciada em 1980, o governo brasileiro busca,
agora, fazer novos acordos comerciais e ampliar antigas parcerias. A expectativa da
equipe do presidente Michel Temer é que um acordo comercial entre a União Europeia
e o Mercosul seja concluído no começo do próximo ano.
Os dois blocos comerciais já fizeram ofertas de redução de barreiras comerciais e a
avaliação do governo e do setor privado é que um acordo hoje está mais próximo,
uma vez que há mais interesse político e econômico na conclusão das negociações.
As conversas entre o Mercosul e a União Europeia para a redução de barreiras
comerciais se arrastam há quase 20 anos. Começaram em 1999, mas foram
interrompidas em 2004, após uma troca malsucedida de ofertas por parte dos dois
blocos.
As conversas foram retomadas em 2010 e, apesar das diversas rodadas de
negociações, estavam praticamente paradas até o ano passado, quando a assinatura
de novos acordos comerciais parece ter voltado efetivamente para a pauta externa
brasileira.
Na avaliação dos interlocutores que participam das negociações, agora há maior
suporte político dos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e
Venezuela) e dos membros da União Europeia (UE) para levar adiante as conversas
entre os dois blocos econômicos.
Em 2016, as exportações brasileiras para a União Europeia alcançaram US$ 33,8

bilhões, ficando praticamente estáveis em relação aos US$ 33,9 bilhões exportados no
ano anterior, mas com uma pequena queda em relação aos US$ 42 bilhões vendidos
em 2014. A pauta das exportações brasileiras para a UE é composta, principalmente,
por produtos básicos e semimanufaturados. Os principais produtos exportados foram
farelo de soja, café em grãos, minério de ferro, soja em grãos e celulose. Mais de 7
mil empresas brasileiras exportam para a União Europeia e quase 20 mil importam
produtos do bloco econômico europeu.
“Há, hoje, um maior interesse dos países da União Europeia em fechar um acordo com
o Mercosul”, avalia Sandra Rios, diretora do Centro de Estudos de Integração e
Desenvolvimento (Cindes).
Segundo ela, a inclusão dos acordos comerciais na pauta externa do Brasil começou
no segundo semestre de 2015 e veio crescendo desde então. Na Europa, além do
acordo de livre-comércio, também foram iniciadas conversas com a EFTA (sigla em
inglês para Associação Europeia de Livre Comércio), bloco econômico integrado por
Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.
OPORTUNIDADES- Conforme estimativa da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ampliar as oportunidades
para 1.101 produtos brasileiros, que hoje têm vantagem comparativa em relação aos
produtos europeus.
Desses, 68% pagam tarifas. Para a entidade, é fundamental avançar nos temas
econômicos e comerciais do Mercosul porque ao se dedicar, nos últimos anos, à
agenda política, o bloco econômico perdeu oportunidades de atrair investimentos e
integrar setores importantes das economias nacionais que compõem o grupo.
Fora do Mercosul, também avançaram as negociações para ampliar dois acordos
comerciais bilaterais que o Brasil tem com o México. Um deles beneficia o setor
automotivo e o outro reúne um total de 800 produtos que têm benefícios tarifários,
dos quais metade tem alíquota zero dos dois lados e o restante tem tarifas reduzidas.
As negociações para ampliar esse acordo recomeçaram em 2015, quando o Brasil
passava por uma grande instabilidade política, e a expectativa era que tivessem sido
concluídas em 2016, o que não ocorreu. A previsão, agora, tanto no governo quanto
no setor privado, é concluir os termos do acordo no próximo ano. Em 2016, as
exportações
brasileiras
para
o
México
somaram
US$
3,813
bilhões.
Os acordos comerciais voltaram à agenda de política externa do Brasil após pressão
do empresariado, que reclamou pelo fato de o país ter ficado à margem de algumas
negociações consideradas importantes e, ao mesmo tempo, perdido preferência e
acesso a mercados relevantes.
Recentemente, houve avanços em negociações comerciais com países do Mercosul,
onde a pauta de acordos comerciais estava praticamente parada. A troca do governo
argentino, com a eleição de Mauricio Macri para a Presidência da República, é
considerada por negociadores brasileiros como um fator importante para a melhora
nas relações comerciais entre Brasil e Argentina.
Em abril, os países integrantes do Mercosul fecharam um acordo de investimento
entre os membros do bloco e agora negociam um acordo para liberalizar compras
governamentais – que deve entrar em vigor no próximo ano, conforme expectativas
do governo brasileiro e de empresários nacionais. Embora não haja uma previsão de
quando passará a vigorar, a expectativa é que as negociações sejam concluídas ainda
este ano.
NOVOS ACORDOS - Ainda na região da América Latina, o Brasil retomou negociações
com os países que fazem parte da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia e Peru), com

os quais já tinha acordos comerciais em menor escala. Já foram negociados acordos
em três áreas com Peru e Colômbia: serviços, compras governamentais e
investimentos – esse último num estágio mais avançado. Também foi negociado um
acordo de investimentos com o Chile, país com o qual também há conversas para
eliminar barreiras em compras governamentais. De uma maneira geral, o objetivo
dessas conversas é ampliar acordos vigentes restritos às tarifas.
Recentemente, o Brasil também fechou novos acordos automotivos com Argentina,
Uruguai e México. Em 2016, o Brasil teve um superávit de US$ 4,3 bilhões com a
economia portenha, maior saldo do comércio bilateral desde 2011. No ano passado,
as exportações para a Argentina tiveram um crescimento de 4,4% na comparação com
2015, chegando a US$13,4 bilhões.
Ainda no continente americano, o Brasil retomou conversa para um acordo comercial
com o Canadá, país listado como mercado relevante por parte do empresariado
industrial. Mas a expectativa é que as negociações devem evoluir lentamente, uma
vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer rever os acordos com
o Canadá que, junto com o e México, fazem parte do Nafta (bloco econômico que
reúne os países da América do Norte).
“Devemos buscar temas de interesse global, mas que ajudem a dar luz para a agenda
de reformas estruturais na região, a exemplo das relações do trabalho e infraestrutura”
- José Augusto Fernandes

PRIORIDADES - O governo brasileiro estuda, também, a possibilidade de buscar
acordos comerciais com o Japão e a Coreia do Sul. o caso desses dois países, as
tratativas ainda estão em estágio inicial.
O governo brasileiro também deve fazer consulta pública aos empresários para avaliar
outros acordos comerciais que podem entrar na pauta da política externa brasileira,
que vem buscando uma atuação mais integrada entre o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
A troca do comando no Ministério das Relações Exteriores, com a posse do senador
Aloysio Nunes no lugar do também senador José Serra, ambos do PSDB, não mudou
a orientação de colocar os acordos comerciais na pauta.
Num encontro com empresários e executivos estrangeiros realizado em março, em
Brasília, Nunes listou três prioridades da nova política externa brasileira: aumentar a
rede de acordos comerciais, reduzir o número de barreiras injustificadas aos produtos
brasileiros e atrair mais investimentos para o setor produtivo.
No encontro, Nunes afirmou que “os novos acordos comerciais deverão ter uma
concepção universalista”, o que significa, segundo ele, que “o Brasil vai se engajar em
negociações com países de diferentes estágios de desenvolvimento”. Ele destacou,
ainda, a importância do Mercosul para aumentar a competitividade das economias dos

países do Cone Sul e os avanços nas negociações com a União Europeia, que, segundo
o ministro, podem ser concluídas ainda em 2017.
Além disso, temas da área de comércio exterior estão na agenda de reforma
microeconômica que o governo pretende colocar em discussão pública assim que
avançarem no Congresso Nacional as votações das reformas da Previdência Social e
trabalhista. O objetivo é adotar medidas que agilizem o processo de exportação e
importação, reduzindo prazo e procedimentos burocráticos.
COOPERAÇÃO COMERCIAL - Os Estados Unidos, um dos principais parceiros
comerciais do Brasil, ao lado de China e da Argentina, também passaram a ter uma
maior atenção do ponto de vista comercial, uma vez que o Brasil gostaria de ampliar
o comércio no mercado norte-americano e atrair novos investimentos por meio das
concessões públicas. Embora tenha interesse em aumentar a cooperação comercial
com os Estados Unidos, o governo vem acompanhando de perto as diretrizes da
administração Trump, em especial aquelas que possam afetar os interesses comerciais
brasileiros.
Em maio aconteceu nova reunião do Business 20 (B20), plataforma empresarial do
G20. O diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes, que participou
do encontro, disse que “o traço marcante do B20 na Alemanha foi a ênfase nos
impactos da economia digital nas várias áreas da economia”. Segundo ele, “o tema
esteve presente nas agendas de um grupo temático e também dos grupos de
comércio, pequenas e médias empresas, financiamento, trabalho e infraestrutura”.
A próxima reunião do B20 será na Argentina, em 2018 . Fernandes avalia que o ideal
seria buscar “integrar o momento da reunião do B20 com reuniões do G20 de modo a
garantir uma maior interação com os governos”.
Embora a agenda na Argentina ainda não tenha sido definida, emprego e educação
são dois temas que, na opinião do diretor da CNI, merecerão destaque. “Devemos
buscar temas de interesse global, mas que ajudem a dar luz para a agenda de reformas
estruturais na região, a exemplo das relações do trabalho e infraestrutura”, disse.
O B20 foi criado em 2010 pelo G20 como mecanismo de diálogo entre os líderes
empresariais globais e os chefes de Estado. Desde sua criação, foram entregues mais
de 400 recomendações de fortalecimento da agenda empresarial aos líderes do G20.
Artigo: É preciso rever os impostos sobre a exportação
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Contêineres refletidos em espelho em pátio do porto de Santos (SP)
O senhor Paulo Ziulkoski é, desde tempos imemoriais, o competente e ativo presidente
da Confederação Nacional dos Municípios (a CNM). Cordato, inteligente e
elegantemente assertivo, tem prestado relevantes serviços aos seus associados. Sob
seu comando, a CNM tem produzido estatísticas verazes que são as melhores para
entender e tentar amenizar os graves problemas que assolam as administrações
municipais.

Um recente estudo da CNM indica que as desonerações decorrentes de exportações
que atingem o ICMS resultaram numa perda de receita, nos últimos dez anos (20062015), da ordem de R$ 540 bilhões para os Estados e de R$ 180 bilhões para os
municípios, ou seja, de R$ 720 bilhões no total. A questão é mais complexa.
Como se sabe, foi a Lei Kandir, de 1996, que tardiamente desonerou em torno de 17%
o ICMS das exportações de produtos primários e de industriais semielaborados.
Como compensação pela queda de suas receitas, os municípios teriam um "seguroreceita", que, no caso de queda da arrecadação, estabeleceria um repasse automático.
Devido a seus problemas, a União criou um auxílio financeiro para fomento às
exportações (o FEX) para ampliar a compensação. Mas, como tudo no Brasil, nem a
Lei Kandir nem o FEX funcionam! Desde 2009 os dois estão congelados.
A desoneração representa, na média, em torno de um terço das receitas dos
municípios, mas revela ampla dispersão porque há Estados e municípios cuja produção
agrícola para exportação é muito alta, o que precisa ser levado em conta na política
tributária nacional.
É ela que deve promover a "justiça" que compense seriamente esses desequilíbrios,
porque é parte da própria filosofia da federação e de seus custos.
É evidente que o imposto deve ser recolhido de quem, talvez em vão, como dizia o
presidente Costa e Silva, espera a retribuição de algum serviço. É por isso que os
impostos de circulação devem ser cobrados no local de destino, e não no da produção.
É o mesmo princípio que regula o comércio internacional.
É razoável um cidadão que só pode receber algum serviço da chanceler Merkel pagar
um imposto em benefício do governador Alckmin porque o sapato que está comprando
em Frankfurt foi produzido em Franca? O mesmo princípio de cobrança no destino se
aplica, aliás, às transações entre Estados federados.
O Estado produtor recebe os impostos sobre o uso de seus fatores de produção,
inclusive dos produtos gerados para a exportação, e vê seu PIB aumentar. É por isso
que devem estimulá-la. Se a exportação for nula, nem um imposto de 100% produzirá
receita!
( Antonio Delfim Netto - Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Temer e Meirelles editam novo decreto para disciplinar Comace
14/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles editaram um novo decreto
para disciplinar o Comitê de Avaliação e Renegociação de Créditos ao Exterior
(Comace), colegiado integrante da estrutura do Ministério da Fazenda que, entre suas
atribuições, é responsável por definir parâmetros e analisar modalidades de
renegociação de créditos externos da União com outros países ou de créditos externos
garantidos por outros países.
O decreto desta terça-feira, 13, substitui a regulamentação anterior do Comace, de
agosto de 1997.

RenovaBio retoma oportunidades de investimentos no Brasil, diz Coelho Filho
14/06/2017 – Fonte: MME

Crédito: Saulo Cruz/MME
O Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, reforçou nesta terça-feira
(13/06) as diretrizes do Programa RenovaBio no Comitê de Agroenergia da Associação
Brasileira do Agronegócio (Abag), que uniu empresários do setor de biocombustíveis
na sede da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).
Coelho Filho destacou que o RenovaBio marca a retomada da interlocução com o setor
e incentiva novos investimentos, além de ajudar no processo de redução de 43% das
emissões de gases do efeito estufa e elevar a participação dos biocombustíveis para
18% na matriz energética até 2030, conforme metas firmadas na COP 21, em Paris.
“O Brasil assumiu uma série de compromissos internacionais para a redução de
emissões. Para isso, o Governo tem que oferecer os sinais corretos para que os setores
se sintam seguros e retomem investimentos.
Com o RenovaBio, estamos dando o pontapé inicial para ocupar espaço no cenário
nacional e global”, afirmou o ministro.
Segundo o ministro, depois da aprovação do programa pelo CNPE, aguarda-se agora
a publicação da resolução do Conselho pela Casa Civil. “Estamos trabalhando minutas
de propostas legislativas a serem encaminhadas ao Congresso no início de agosto,
após o recesso parlamentar”, disse.
O ministro ainda lembrou do Programa Gás para Crescer, lançado com objetivo de
propor medidas concretas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás
natural e do Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás em Áreas Terrestres (REATE), focado em estimular a produção de
petróleo nesses locais.
Empresários presentes agradeceram a atenção dada pelo Ministério de Minas e Energia
ao setor de biocombustível e elogiaram o andamento do RenovaBio, salientando as
diretrizes estratégicas aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
na última quinta-feira (08/06).
Ao finalizar, o ministro enfatizou a participação de todos os agentes do setor para
construção do Programa RenovaBio e realçou o interesse que o Ministério dá ao
desenvolvimento do setor de biocombustíveis.
RenovaBio
O RenovaBio é um programa do Governo Federal lançado pelo Ministério de Minas e
Energia, em dezembro de 2016, cujo objetivo é expandir a produção de
biocombustíveis no Brasil, baseada na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental,
econômica e social, e compatível com o crescimento do mercado.

Governo planeja abrir consulta pública sobre mudança em leis do setor
elétrico
14/06/2017 – Fonte: EM.com
O governo planeja abrir uma consulta pública para discutir mudanças no modelo
regulatório do setor elétrico ainda neste mês. Segundo o presidente da estatal
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Barroso, a ideia é lançar uma discussão
com a sociedade sobre "sugestões de aperfeiçoamentos" das regras setoriais.
A consulta apresentaria os temas regulatórios específicos a serem alterados, as razões
para fazê-lo e, "se possível", uma sugestão de texto legislativo. "As sugestões podem
vir sobre o tema que será abordado e sobre a própria sugestão da redação legislativa,
e o mercado vai identificar a urgência para cada um dos temas colocados, para que o
ministério decida o encaminhamento", disse. Além disso, o presidente da EPE sinalizou
que também está em análise a possibilidade de colocar em consulta pública um
"documento de princípios que norteiam a atuação no setor elétrico".
Durante reunião com agentes do setor, em São Paulo, Barroso disse que após a
discussão junto ao mercado, os aprimoramentos devem ser levados para o Congresso
Nacional no segundo semestre.
As discussões entre agentes do setor elétrico sobre a necessidade de avanços da
regulação acontecem há mais de um ano, e em 2017 representantes governamentais
indicaram que avançariam nesta questão, sinalizando com a elaboração de uma
medida provisória com os aprimoramentos regulatórios.
A proposta, no entanto, não foi muito bem recebida pelos agentes, que defendiam
maior participação do setor na elaboração das novas regras. Autoridades passaram
então a falar na abertura de uma consulta pública, mas, logo após o acirramento da
crise política, com a delação dos executivos da JBS, indicavam que esse processo seria
feito apenas no segundo semestre.
Energia eólica deve representar 6,6% da matriz de oferta elétrica
14/06/2017 – Fonte: MME.gov.br

Crédito: Portal Brasil/Divulgação
A energia eólica deve responder por 6,6% da matriz de oferta elétrica de 2017. No
ano passado, a força gerada por ventos representou 5,4% da matriz. Os dados são do
Boletim Mensal de Energia, do Ministério de Minas e Energia (MME).
Ainda de acordo com o documento, a demanda total de energia pode crescer entre 1,5
e 2,5% em 2017. Além disso, a produção industrial e o uso da energia, sinalizaram
pequena recuperação da economia em março.
A indústria do petróleo, aço e biodiesel estão em alta. A produção de petróleo acumula
alta de 14,4% até março, se comparado ao mesmo período de 2016. A produção de
aço também acumula expressiva alta de 12,1%.. Já a produção de biodiesel cresceu
3,5% em março.

É possível acessar os dados do boletim completo aqui.
Comissão aprova nomes indicados pelo governo para o Cade
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os dois indicados do governo a assumir assentos no Cade (Conselho Administrativo
de Defesa Econômica) tiveram os nomes aprovados nesta terça (13) em comissão do
Senado.
Egressos do TCU (Tribunal de Contas da União), Alexandre Barreto, indicado para a
presidência do Cade, e Maurício Bandeira Maia, indicado a conselheiro, percorrem um
caminho pouco usual e que despertou desconfiança de políticos da oposição e entre os
servidores do conselho.
Ambos têm formação e carreira na administração pública, são servidores com
passagem por ministérios e pelo Senado, currículo bastante diferente dos quadros que
costumam ingressar no Cade, formado por economistas e advogados reconhecidos na
academia.
Barreto desbancou nomes de peso na concorrência pela indicação ao Cade, como o do
advogado Roberto Pfeiffer e do economista Leonardo Rezende, PhD pela Universidade
de Stanford (EUA) e professor da PUC-RJ.
A troca na presidência do Cade foi objeto da conversa gravada entre o empresário
Joesley Batista e o presidente Michel Temer. A J&F, segundo Joesley, tem interesse
em um caso que tramita no conselho, uma disputa entre a Petrobras e uma
termelétrica do grupo do empresário.
Na conversa gravada no Palácio do Jaburu em março, Joesley pergunta a Temer se a
presidência do Cade já havia sido alterada e a resposta é afirmativa. No mês seguinte,
as indicações de Barreto e Maia foram oficializadas.
A sucessão de acontecimentos não foi alvo de perguntas dos senadores. Na saída,
questionado sobre o diálogo, Barreto disse que não comentaria até o fim do processo
de sua indicação.
Os nomes dos dois e de Gustavo Gonzales, sabatinado para a diretoria da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários), seguem agora para o plenário do Senado.
PADRINHOS
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) questionou a formação de Barreto para o cargo e sua
indicação.
Barreto é chefe da assessoria técnica do ministro do TCU Bruno Dantas, ligado ao
senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Dantas é relator da prestação de contas do
governo Temer e Rodrigues queria saber se, por sua atuação no TCU, Barreto poderia
incorrer em conflito de interesses ao ser indicado pelo mesmo presidente que deveria
fiscalizar. Ele negou o conflito.
"Não participo desse trabalho que está em andamento no tribunal de contas, estou de
férias", disse. "Garanto que de maneira alguma, qualquer fator externo ao TCU
causará interferência nas decisões do tribunal".
"A prática da função de auditor federal de controle externo confere aos servidores do
tribunal conhecimento jurídico em questões como código do processo civil, processo
administrativo, lei de licitações e de concessões de maneira mais aprofundada do que
cinco anos no banco de uma faculdade", afirmou Barreto.

CONTEÚDO
Durante a sabatina, os senadores questionaram Barreto e Maia sobre o que
consideram inação do Cade no crescimento da JBS, comprando pequenos frigoríficos
em Estados como Mato Grosso do Sul e Rondônia, sem que as autoridades
concorrenciais alertassem para o risco de monopólio.
"Não tenho certeza se todas as operações alcançaram o tíquete mínimo de avaliação
de atos de concentração no Cade [R$ 750 milhões de faturamento para uma empresa
e R$ 75 milhões para a outra]", disse Maurício Maia.
Barreto, por sua vez, disse que a efetividade do trabalho do Cade pode ser mensurado
pelo valor em multas recolhido no ano passado: R$ 700 milhões.
Rodrigues questionou sobre possível desfecho, na avaliação de Barreto, para a disputa
entre Petrobras e a EPE (termelétrica do grupo de Joesley Batista).
O candidato à presidência do Cade disse que não conhece detalhadamente o caso,
mas indicou validade do pleito da J&F.
"Em tese, a prática de discriminação de preços para clientes e fornecedores é conduta
anticompetitiva prevista na lei 12.529. Não obstante os últimos acontecimentos, o
conselho fará análise técnica rigorosa e oferecerá melhor resposta para este caso
concreto".
MULTAS
Outra questão que envolve empresas ligadas à Lava Jato, neste caso as construtoras
acusadas de formação de cartel em licitações da Petrobras, Barreto indicou que as
penalidades atuais são adequadas.
Tramita no senado projeto de Antônio Anastasia (PSDB-MG) que prevê que as multas
por cartel não sejam calculadas apenas sobre o faturamento de um ano da empresa,
mas que leve em consideração todos os anos em que a empresa praticou o delito.
A diferença de penalização teria impacto relevante nas empresas que hoje negociam
acordos de leniência (reconhecimento de culpa) no Cade.
Durante a sabatina, alguns senadores, como Flexa Ribeiro e Armando Monteiro (PSBPE) apontaram para as duas interpretações, tentando extrair a opinião de Barreto.
"Existem opiniões no sentido contrário, que sanções do Cade são excessivamente
rigorosas", afirmou Barreto.
"A sanção de multas pode variar de 0,1% a 20% do faturamento da empresa no ano
anterior. Vossa excelência há de convir que uma multa de 20% do faturamento é
bastante substancial", disse, citando possíveis sanções extras, como veto a participar
de novas licitações e de contrair empréstimos em bancos estatais.
Bolsa tem alta de 0,2% e dólar fecha quase estável com política no radar
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em dia marcado pela instabilidade, a Bolsa brasileira teve leve alta nesta terça-feira
(13) e o dólar fechou praticamente estável, perto de R$ 3,31, com as atenções
voltadas para o cenário político e também para a reunião do banco central americano,
que termina nesta quarta-feira (14).
O Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas, subiu 0,21%, para 61.828 pontos.
O volume negociado foi de R$ 6,06 bilhões, abaixo da média diária do ano, de R$ 8,26
bilhões.

O dólar comercial teve leve baixa de 0,09%, para R$ 3,309. O dólar à vista, que fecha
mais cedo, recuou 0,40%, para R$ 3,304.
O cenário político se manteve no radar dos investidores nesta sessão. A decisão do
PSDB de permanecer no governo amenizou as preocupações, mas a sinalização de que
o partido pode deixar a base do presidente Michel Temer caso surjam novas denúncias
contra o peemedebista acendeu o sinal de alerta no mercado.
"Há uma incerteza grande em relação ao PSDB e a eventuais delações futuras. A
permanência do PSDB no governo provocou um alívio momentâneo, mas o próprio
partido deixou em aberto a possibilidade de desembarcar do governo caso surja um
novo escândalo. A instabilidade se manteve", avalia Régis Chinchila, analista da Terra
Investimentos.
A indicação de que o ex-ministro Antonio Palocci e o operador Lúcio Funaro farão
delação premiada com o Ministério Público Federal contribuiu para a instabilidade no
mercado, avalia o analista.
No exterior, o banco central americano deve definir nesta quarta-feira a taxa de juros
nos Estados Unidos. A expectativa é que o patamar passe da atual banda de 0,75% a
1% para a faixa de 1% a 1,25%. Essa é a probabilidade calculada por 94,8% dos
economistas e analistas ouvidos pela agência internacional Bloomberg.
A desvalorização do dólar no mercado brasileiro acompanhou o enfraquecimento da
moeda americana no mundo. Das 31 principais divisas mundiais, o dólar perdeu força
ante 24.
O Banco Central vendeu a oferta de 8.200 contratos de swaps cambiais (equivalentes
à venda de dólares no mercado futuro), para rolagem dos contratos que vencem julho.
A autoridade monetária já rolou US$ 2,460 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que
vence no mês que vem.
O CDS (credit default swap), medida de risco do país, recuou 0,72%, para 235,6
pontos.
AÇÕES
Na Bolsa brasileira, as ações da JBS estiveram entre as maiores quedas do Ibovespa.
Os papéis recuaram 2,72%, em meio a informações de que a empresa tenta vender a
Vigor para levantar recursos para o pagamento de dívidas e multas.
As ações da Petrobras fecharam em alta, apesar da instabilidade dos preços do
petróleo no exterior. Os papéis mais negociados da estatal subiram 0,31%, para R$
12,94. As ações que dão direito a voto avançaram 0,65%, para R$ 13,87.
Os papéis da mineradora Vale acompanharam a queda de 2,75% dos preços do
minério de ferro no exterior e caíram. Os papéis mais negociados da empresa
recuaram 1,86%, para R$ 24,75. As ações que dão direito a voto tiveram
desvalorização de 1,75%, para R$ 26,37.
No setor financeiro, os papéis de bancos fecharam com sinais mistos. As ações do Itaú
Unibanco subiram 1,23% e as do Banco do Brasil avançaram 0,81%.
Os papéis preferenciais do Bradesco recuaram 0,80%, e os ordinários tiveram baixa
de 0,11%. As units—conjunto de ações— do Santander Brasil caíram 0,24%.
Na ponta positiva, os papéis da Klabin (+2,33%) e da Suzano (+2,17%) lideraram as
altas do Ibovespa.

Com aluguel de máquinas entre proprietários, start-up leva economia
compartilhada ao campo
14/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A onda da economia compartilhada, baseada na troca da posse dos bens pelo acesso
a eles a partir das conexões geradas pela internet, pode atingir fazendas Brasil afora.
Antonio Melillo, fundador da start-up Agrishare, se inspirou em companhias como Uber
e Airbnb para promover o aluguel de máquinas agrícolas entre proprietários rurais.

Colheitadeira de soja oferecida na plataforma da Agrishare (divulgação)
A companhia possui site em que produtores rurais podem alugar ou anunciar
colheitadeiras, tratores e pulverizadores.
Nele, o interessado no aluguel informa qual sua cidade, que máquina precisa e qual a
cultura que está colhendo ou plantando. A seguir, é informado sobre quais
equipamentos estão disponíveis e, caso tenha interesse, consegue enviar uma
solicitação on-line para negociar valor do aluguel com seu dono.
Além de enviar as máquinas, quem empresta também disponibiliza prestadores de
serviço para realizar os trabalhos na área de quem solicitou o empréstimo.
A visão do empreendedor é de que o alto custo dos equipamentos do setor, —muitas
vezes na casa dos milhões de reais— torna o investimento em sua compra e renovação
inviável para a maioria dos produtores.
Isso porque o ganho de produtividade que as máquinas trariam para a propriedade
não seriam suficientes para compensar o gasto para comprá-las.

Antonio Melillo (a esq.)e Paulo Corigliano, sócios da Agrishare (divulgação)
“Existe um grande mercado de mecanização de produção agrícola muito deficiente no
Brasil. Faltam máquinas e as nossas são muito antigas”, diz.
Por outro lado, é comum que, após um período de uso intenso, durante uma plantação
ou colheita, por exemplo, as máquinas de muitos produtores fiquem paradas por
meses, até a safra seguinte. Emprestá-las seria uma forma de amortizar o valor
investido nelas ou obter um ganho extra.

Já existe um mercado de aluguel de máquinas agrícolas, muitas vezes dependente de
intermediários que atuam regionalmente, oferecendo equipamentos em troca de
comissão por negócio fechado, diz Melillo.
Seu negócio, que vem sendo desenvolvido desde agosto do ano passado e está no ar
desde o início do ano, vem com a promessa de profissionalizar esse mercado e permitir
o empréstimo de máquinas para regiões mais distantes.
A companhia passou seus primeiros meses apenas cadastrando equipamentos.
Começou a fazer negociações em janeiro, após receber injeção de recursos do grupo
de investimentos Synoro —o valor não foi informado.
Atualmente são cerca de 600 máquinas cadastradas no serviço, diz Melillo.
O preço para aluguel dos equipamentos varia conforme a distância percorrida e a
quantidade de hectares nos quais eles serão usados.
No caso de uma máquina que vai do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, o custo
para o envio e retorno do equipamento gira em torno de R$ 20 mil, diz Melillo.
O sócio da empresa afirma que o preço do frete é um dos principais desafios para sua
start-up e que buscará parcerias com transportadoras para que clientes consigam
valores menores.
A Agrishare ganha comissão de R$ 10 por hectare que cada máquina emprestada em
sua plataforma trabalha. O teto para cobrança é de R$ 6.000.
Mercedes-Benz reduz previsão de alta para mercado de caminhões para
estabilidade
14/06/2017 – Fonte: EM.com
O presidente da Mercedes-Benz, Philipp Schiemer, afirmou nesta terça-feira, 13, que
o fraco desempenho do mercado de caminhões em 2017, que cai 19,4% no acumulado
de janeiro a maio, o forçou a rever para baixo a sua projeção para o segmento no ano
inteiro. Antes, ele apostava em crescimento de 10%. Agora, diz que vai se sentir
satisfeito se as vendas ficarem estáveis em relação a 2016.
"Nós já esperávamos um primeiro trimestre difícil, com uma recuperação a partir do
segundo semestre, mas hoje isso está ameaçado. Pelo andar da carruagem (as vendas
em 2017), que está bem abaixo do ano passado, temos pouco tempo para recuperar
esse atraso", disse. "Tudo depende da instabilidade política, que não ajuda na
recuperação, então hoje estou mais cético. Podemos ficar satisfeitos se repetir o
resultado do ano passado", acrescentou.
Apesar de ter piorado a sua projeção para o ano, Schiemer continua acreditando que
o segundo semestre será um pouco melhor do que o primeiro. "O efeito do agronegócio
será maior e os juros estarão mais baixos, o que significa mais consumo de caminhão",
disse. "Além disso, esperamos a volta da confiança com notícias boas, como o
crescimento do PIB", afirmou em seguida.
Em relação às reformas do governo de Temer, o executivo disse que, se as propostas
forem enfraquecidas, a confiança dos investidores será afetada. No entanto, ele
acredita que, mesmo com a crise política, o saldo será positivo. "Acho que alguma
coisa das reformas vai sair, talvez não tão forte como antes, mas a reforma trabalhista
vai sair, o que já é um passo", destacou.

Anfavea não vê cancelamento de investimentos, mas reavaliação da
velocidade
14/06/2017 – Fonte: EM.com
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real
do Grupo Estado, que a crise política não tem resultado em cancelamentos de
investimentos do setor, mas que as montadoras estão "reavaliando a velocidade" dos
aportes. "Os planos das montadoras estão mantidos, mas, em vez de se fazer agora,
estão deixando para daqui 3 meses, por exemplo, parando para pensar um pouco",
disse, no intervalo de evento promovido pela Anfavea na capital paulista.
No consumo de veículos, Megale disse que a crise, pelo menos por enquanto, ainda
não se traduziu em resultados mais fracos, uma vez que muitos emplacamentos só
são confirmados semanas depois do fechamento do negócio, mas admitiu que, nas
concessionárias, o fluxo de pessoas tem diminuído.
Financiamentos de veículos novos crescem 10,1% em maio, revela B3
14/06/2017 – Fonte: EM.com
Os financiamentos de veículos novos no Brasil subiram 10,1% em maio deste ano ante
igual mês do ano passado, para 160,2 mil unidades, em soma que considera veículos
leves, pesados e motos. É o primeiro crescimento nesse tipo de comparação desde
fevereiro de 2014. Os dados foram antecipados ao Broadcast (serviço de notícias em
tempo real do Grupo Estado) pela B3, empresa que resultou da fusão entre a
BM&FBovespa e a Cetip.
Em relação a abril, o aumento foi ainda maior, de 28%, desempenho que contou com
a ajuda de quatro dias úteis a mais em maio. No acumulado do ano, no entanto, o
resultado ainda é negativo, de 4,8%, para 695,1 mil unidades.
Apesar dos avanços, a B3 prega cautela. "Ainda é cedo para falar em melhora do
cenário econômico, os dados seguem indicando muito mais um cenário de estabilidade
da economia", disse Marcos Lavorato, gerente de Relações Institucionais da B3.
Desde o início da crise econômica, em 2015, o número de financiamentos de veículos
tem enfrentado quedas maiores do que o mercado como um todo (que considera
também as vendas à vista). Isso ocorreu por causa da restrição ao crédito por parte
dos bancos, que se tornaram mais rigorosos em razão do aumento da inadimplência
e do desemprego.
O mercado como um todo voltou a ter resultados positivos na comparação anual em
março, ainda que tímidos. Dois meses depois, é a vez do financiamento ter
crescimento.
Em conta que considera somente os veículos leves, que representam a maior parte do
mercado, os financiamentos tiveram avanço de 12,7% em maio ante maio de 2016,
para 97,1 mil unidades. Na comparação com abril, o crescimento foi de 27,2%. De
janeiro a maio, foram feitos 419,3 mil financiamentos de veículos leves, queda de
2,6% ante igual período do ano passado.
Entre os pesados, houve expansão de 2,5% nos financiamentos em maio ante igual
mês do ano passado, para 5.157 unidades. Em relação a abril, a alta foi de 12,3%.
Porém, o número de unidades novas financiadas ainda cai no acumulado do ano,
12,8%, para 21,2 mil.
No caso das motos, as vendas financiadas cresceram 6,6% em maio sobre o volume

de maio do ano passado e subiram 31% na comparação com abril, para 57,2 mil
unidades. Já o resultado acumulado de janeiro a maio cai 7,4%, para 252,4 mil
unidades.
Michelin lança pneu para carga e passageiros
14/06/2017 – Fonte: Automotive Business

Novo pneu já está à venda e é fabricado em Campo Grande (RJ)
A Michelin lançou no Brasil o X Incity Z, voltado para o transporte urbano de
passageiros e de carga. O novo pneu já é produzido na fábrica da Michelin em Campo
Grande (RJ) em medida única, 275/80R 22.5, e é uma evolução do Incity XZU3. Custa
1,5% a mais e promete rendimento quilométrico 10% superior.
“Neste primeiro momento ele está disponível para o mercado de reposição, mas até o
fim do ano ou início de 2018 será fornecido às montadoras”, afirma o presidente da
Michelin para a América do Sul, Nour Bouhasoun. Sem citar valores, ele recorda que
a fábrica recebeu investimento em tecnologias, maquinário e moldes.
O novo Incity utiliza tecnologias inovadoras, entre elas a Regenion. No começo da vida
útil a banda de rodagem apresenta apenas três sulcos, mas quando atinge meia-vida
surgem duas outras ranhuras, o que melhora sua aderência em piso seco e também
no molhado.
A tecnologia também favorece o desgaste mais lento e uniforme da banda de rodagem
e favorece o aumento da quilometragem na primeira vida do pneu.

Quando o X Incity Z atinge meia-vida surgem dois novos sulcos sob a camada
inicial de borracha. O pneu é o único do País com a tecnologia
Outro destaque do X Incity Z é o tipo de escultura, desenvolvido para reduzir a
deformação da banda de rodagem em acelerações e freadas. O composto de borracha
do novo modelo utiliza partícula menores, capazes de reduzir a resistência ao
rolamento e aumentar a durabilidade. A carcaça do pneu é mais resistente à
sobrecarga e ao aquecimento. “Ele cumpriu testes de rodagem no Brasil durante cerca
de um ano”, afirma Bouhassoun.
CAMPO GRANDE PRODUZ EM TRÊS TURNOS
Diferentemente do que ocorre na indústria de caminhões e ônibus, em que a

capacidade ociosa está em torno de 80%, a fábrica de pneus para veículos pesados da
Michelin, em Campo Grande, produz hoje em três turnos: “Estamos utilizando quase
100% de nossa capacidade instalada, que é de 1,85 milhão de unidades por ano”,
afirma Bouhassoun.
“Cerca de 80% de nossas vendas são para o mercado de reposição”, recorda o
executivo. “Também exportamos, sobretudo para Argentina, México e Chile. Em todo
o mundo procuramos sempre utilizar ao máximo nossas fábricas.”
O executivo também informa que a unidade de Itatiaia (RJ) também está próxima a
100% da utilização da capacidade instalada por causa do mercado de reposição, que
responde por 75% a 80% da produção: “E queremos que continue assim”, conclui
Bouhassoun.
Nissan tem dois novos diretores no Brasil
14/06/2017 – Fonte: Automotive Business

Rodolfo Possuelo (esq.) e Humberto Gómez assumem pós-venda e marketing da
Nissan no Brasil
A Nissan anuncia dois novos dirigentes no Brasil: Humberto Gómez assume como
diretor de marketing e Rodolfo Possuelo estará à frente do pós-venda da marca no
País.
“Esses dois experientes executivos estão chegando à Nissan do Brasil para fortalecer
ainda mais nossa marca, produtos e a experiência de pós-venda. Eles são peça-chave
na liderança das equipes, focadas em nossos objetivos para o Brasil”, afirma o
presidente da Nissan do Brasil e vice-presidente de administração e finanças para a
América Latina, Marco Silva.
Gómez é engenheiro civil industrial e acumula 18 anos de trajetória no setor
automotivo, nas áreas de marketing, exportação, planejamento de produto e vendas.
Ocupou diferentes cargos de liderança ao longo de sua carreira na América Latina,
como Chile e Colômbia. O executivo foi um dos responsáveis pela abertura da
subsidiária da Nissan no Chile, onde comandou o departamento de marketing por dois
anos até assumir sua nova função no Brasil.
Por sua vez, Possuelo tem mais de 20 anos de experiência na indústria, dos quais 14
anos em posições executivas, passando pelas áreas de pós-venda, marketing, serviços
ao cliente e operações. Ocupou cargos em países da América Latina e Estados Unidos.
Indústria de caminhões acredita em retomada
14/06/2017 – Fonte: Automotive Business
Apesar da profunda e persistente contração do mercado nacional de caminhões, os
representantes dos principais fabricantes instalados no Brasil seguem acreditando na
retomada dos negócios, com expectativa de que as vendas atinjam nível acima de 100
mil unidades/ano – o dobro do patamar atual – e exportações que deveriam
representar de 30% a 50% da produção, dependendo da montadora. Contudo, todos
concordam que o grau de incerteza política continua muito alto no País, o que atrasa

a recuperação econômica que realimentaria o setor. Essa é a média das opiniões de
seis executivos de alto escalão da indústria reunidos no seminário Caminhos para a
Retomada, realizado na terça-feira, 13, pela Anfavea, a associação dos fabricantes,
para tomar o pulso do segmento de caminhões.
A realidade, no entanto, mostra-se bem mais dura do que o conjunto das esperanças.
O mercado brasileiro de caminhões está 70% abaixo do recorde de 2012, quando 173
mil unidades foram vendidas, contra apenas 51 mil em 2016. As exportações voltaram
a crescer, mas ainda ficam 13% menores dos 27 mil embarques de 2011, com 21 mil
caminhões exportados no ano passado. A expectativa para 2017 é de 24 mil vendas
externas.
“Ainda que modesto, será um crescimento, o que é um alento, mas ainda muito aquém
do necessário para ocupar a capacidade instalada da indústria, de 422 mil caminhões
e ônibus por ano”, pontuou Antonio Megale, presidente da Anfavea, que apresentou
os números do setor antes de abrir os debates com os executivos.
O pico de produção de 224 mil veículos comerciais pesados alcançado em 2011 caiu
66%, para 61 mil fabricados em 2016, e deve crescer para 76 mil este ano, graças ao
mercado externo. “A situação é dramática, considerando que a indústria é capaz de
fazer bem mais do que está fazendo. A ociosidade passa de 80%”, destacou Megale.
“A tendência de trajetória do mercado doméstico de caminhões vem melhorando,
começou com queda de 33% em janeiro e no acumulado de cinco meses até maio
esse porcentual passou a 19,4%. Melhorou, mas o desempenho continua pior do que
2016, que já foi um ano dramático”, avaliou.
Megale ponderou, no entanto, que existem fatores reais de recuperação, como a safra
recorde de 232 milhões de toneladas de grãos, a volta do crescimento do PIB, “ainda
que muito timidamente”, e o horizonte de retomada de obras de infraestrutura. Mas
diante das incertezas políticas a confiança do empresário, embora tenha melhorados
nos últimos meses, permanece insuficiente para voltar a investir em renovação da
frota de caminhões.
“As vendas de caminhões dependem da retomada da economia, que depende da
retomada da confiança, que depende da continuidade das reformas, da estabilização
do ambiente político e de mais previsibilidade sobre o futuro”, elencou o dirigente.
CENÁRIOS
“Em seis anos aqui, nunca vi um desejo tão grande do cliente em comprar quanto
agora. Antes existia o incentivo de aquisição com financiamento barato, nem sempre
havia necessidade. Mas hoje muitos fecham o negócio e desistem de assinar o contrato
devido às incertezas do País”, conta Michael Kuester, presidente da DAF no Brasil, que
decidiu investir no País no boom do mercado e inaugurou sua fábrica em Ponta Grossa
(PR) em 2014. “Achamos que estávamos investindo em um país estável e organizado,
com leis, nos enganamos, mas seguimos acreditando na retomada no futuro”, afirmou.
Para todos os seis executivos participantes do painel, o cenário de retomada da
indústria de caminhões no País passa, necessariamente, pelo aumento da
previsibilidade das políticas públicas de regulação do setor, incluindo linhas de
financiamento, ganho de competitividade e incentivo à exportação.
“Precisamos parar com políticas protecionistas e exportar mais”, define Fabiano
Todeschini, presidente da Volvo Bus América Latina. “Mas para isso é preciso ganhar
competitividade, atualmente o Brasil exporta impostos e perdemos mercados aqui na
América do Sul para a Volvo na Suécia”, destaca.
“Na crise temos oportunidade de nos ajustar e aumentar a competitividade. Deixar o

mercado fechado será mortal para a indústria. É preciso importar mais para exportar
mais, olhar no longo prazo e incentivar exportações com redução do custo Brasil
representado pela legislação trabalhista restritiva e juros altos”, defendeu Philipp
Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil.
Para o vice-presidente de vendas e marketing da MAN Latin America, Ricardo Alouche,
tanto mercado interno quanto exportações têm condições de crescer muito. “Ao
contrário de muitos que dizem ter existido uma bolha incentivada por financiamento
barato em 2011, nós da MAN acreditamos que é sim sustentável um mercado acima
de 170 mil caminhões por ano.
O Brasil tem tudo para voltar a esse patamar porque há muito por fazer aqui,
certamente os atuais 50 mil/ano não representam o tamanho real deste mercado.
Concordamos que essa retomada acontecerá mais para frente, mas quando acontecer
virá forte e poderá criar gargalos. Os fornecedores ajustaram tanto a produção para
baixo que hoje já temos falta de algumas peças. Por isso precisamos de previsibilidade,
para balancear melhor a cadeia toda”, diz.
O executivo acrescentou ainda que o objetivo da MAN é exportar de 40% a 45% da
produção. “É um patamar sadio para absorver possíveis quedas das vendas
domésticas.” Para Schiemer, da Mercedes, esse porcentual deve ser ainda maior, em
torno de 50%, para ocupar a capacidade instalada da indústria.
João Pimentel, diretor geral da Ford Caminhões, avalia que a retomada do setor para
número acima de 100 mil unidades/ano é certa, “só não sabemos quando isso vai
acontecer”, pontua. “O problema é que todo dia acontece algo que desestabiliza e
compromete a confiança e empresários postergam as compras”, diz.
“Enquanto isso temos de usar esse tempo para fazer a lição de casa, para nos
tornarmos mais competitivos. Acho que muitos já fizeram isso e quando o mercado
retomar estaremos mais competitivos. A preocupação maior é com a rede de revendas,
muito difícil de sustentar com quase quatro anos de crise profunda”, pondera.
Pimentel também defendeu a adoção urgente de um programa de inspeção e
renovação da frota nacional de caminhões, que hoje tem quase 230 mil veículos acima
de 30 anos de idade, com grande impacto negativo no aumento da poluição
atmosférica e na segurança, pois são mais propensos a causar acidentes. “A renovação
seria muito salutar para a indústria e toda a sociedade”, lembrou.
“O tamanho do mercado (de caminhões) certamente não é de 50 mil/ano, mas
dificilmente será possível chegar a 200 mil sem uma política de inspeção e renovação
da frota. Sem isso, deverá chegar de 100 mil a 120 mil, com exportação em torno de
30% da produção”, acredita Marco Borba, diretor geral da Iveco, marca de caminhões
da CNH Industrial.
Por fim, Alouche, da MAN, lembrou que outro grande desafio dos fabricantes de
caminhões será a retomada de preços, que segundo ele estão defasados de 25% a
30% desde a adoção, em 2012, de tecnologia Euro 5 para redução de emissões.
“Precisamos recuperar essas margens para gerar faturamento e manter
investimentos”, disse.

Volkswagen mostra primeiras imagens do novo Polo
14/06/2017 – Fonte: Automotive Business

A Volkswagen divulgou na terça-feira, 13, as primeiras imagens oficiais do novo Polo,
que segundo a montadora, será totalmente revelado na próxima sexta-feira, 16, em
Berlim, na Alemanha. Em sua sexta geração, o modelo já está confirmado para ser
vendido no Brasil, a partir do segundo semestre.
O Polo também voltará a ser fabricado por aqui, após ter sido feito entre 2002 e 2015.
Ele será montado sobre a plataforma MQB, a mesma da última geração do Golf e que
também é utilizada no Audi A3 Sedan – ambos produzidos na fábrica da Volkswagen
em São José dos Pinhais (PR), e ficará posicionado acima do Gol, Up! e Fox e abaixo
do Golf.
Em comunicado, a montadora indica que o Polo está mais espaçoso: “Este Volkswagen
pode imediatamente representar o original de sua classe, mas também uma geração
completamente nova. Um Polo com design expressivo que torna o compacto mais
esportivo, clean e único dentro da gama da Marca. Este é um carro que se encaixa
perfeitamente aos nossos tempos, visualmente e tecnologicamente”, afirma em nota
o chefe de design da Volkswagen, Klaus Bischoff.
O Polo é a primeira das quatro principais novidades que a Volkswagen prepara para o
mercado brasileiro. A companhia também já confirmou o Virtus, novo sedã compacto
que também será fabricado em solo brasileiro e com lançamento previsto para 2018
(leia aqui).

Hyundai Creta supera a venda de 15 mil unidades em cinco meses
14/06/2017 – Fonte: Automotive Business

O Hyundai Creta superou na segunda-feira, 12, o total de 15 mil unidades vendidas
no Brasil desde o seu lançamento, há cinco meses, em 14 de janeiro. Com este
volume, a montadora confirma sua previsão de vendas mensais do modelo, na casa
das 3 mil unidades.
De acordo com dados da Fenabrave, o modelo encerrou maio com 3,7 mil unidades

emplacadas, o que lhe dá a terceira colocação no ranking mensal da categoria, atrás
de Jeep Compass (4,45 mil) e Honda HR-V (4,40 mil).
“Em menos de cinco meses, o Hyundai Creta se tornou uma referência na categoria
de SUVs compactos. Esse reconhecimento é comprovado pelas diversas vitórias em
comparativos realizados por respeitadas publicações do setor e pelo sucesso nas
vendas junto aos clientes finais, uma vez que nenhuma unidade foi vendida para
locadoras”, afirma Angel Martinez, diretor-executivo de vendas e marketing da
Hyundai Motor Brasil.
Produzido na mesma fábrica do HB20, em Piracicaba (SP), o Creta representa hoje
20% da capacidade instalada da planta, de 180 mil unidades, equivalentes a 3 mil a
3,5 mil unidades por mês. A empresa agora distribui de forma estratégica os volumes
de produção entre Creta e HB20: antes a planta era 100% dedicada ao seu primeiro
modelo, o HB20, fabricado ali desde setembro de 2013, quando foi inaugurada.
Okuma comemora 20 anos de Brasil e lidera na incorporação de tecnologias
da indústria 4.0 no segmento de máquinas-ferramenta
14/06/2017 – Fonte: CIMM
Empresa japonesa é uma das maiores fornecedoras de máquinas-ferramenta
premium do setor na América do Sul.
Oferecer todo o suporte necessário às fabricantes japonesas no Brasil. Foi com esse
objetivo que, em abril de 1997, a Okuma iniciou suas atividades no País e, por
extensão, em toda a América do Sul. A empresa especializada na fabricação das
chamadas máquinas mães (utilizadas para a construção de novas máquinas) para
usinagem de alta precisão completa 20 anos de atuação como uma das líderes de
mercado e pioneira no processo de automação do segmento.
“A Okuma construiu uma história de duas décadas de sucesso no mercado brasileiro e
tornou-se uma das grandes referências na produção, manutenção e suporte para o
segmento de maquinas-ferramentas. Comemoramos os nossos 20 anos já nos
preparando para futuro. Acreditamos que os novos desafios apontam para a
incorporação de tecnologias da indústria 4.0, Internet Industrial de Coisas (IIoT),
Smart Manufacturing e outras. Com esse movimento estamos nos preparando para a
indústria do futuro com infinitas possibilidades”, afirma Mohseen Hatia, diretor geral
da Okuma Latino Americana”.
De acordo com Hatia, o direcionamento para oferecer não somente máquinas, mas
equipamentos inteligentes e mais eficientes é fundamental para consolidar ainda mais
a presença e a referência da Okuma. “Há alguns anos, lideramos as iniciativas
regionais em automação e desenvolvimento de soluções completas aos clientes,
proporcionando alto nível de customização e eficiência na utilização dos equipamentos.
Assim, mais do que máquinas, vendemos a solução completa, com programação e
opcionais incluídos. É só virar a chave e esperar os bons resultados”, garante.
Atualmente, a Okuma Latino Americana possui mais de 2000 máquinas instaladas em
território nacional e mantém um departamento de peças sobressalentes, que hoje
cobre cerca de 90% dos casos de manutenção preventiva e corretiva. As principais
áreas de atuação da empresa são: Automotivo; Óleo & Gás; Agrícola; Médico;
Aeroespacial e Moldes & Matrizes.
“Os números do primeiro trimestre indicam que o mercado automotivo voltou a crescer
na casa dos dois dígitos, o que necessariamente vai gerar maior demanda por
máquinas-ferramenta, suporte técnico e peças de reposição”, observa Hatia. Já o setor
agrícola, que manteve bons números mesmo durante a crise, está aumentando a

demanda por máquinas de precisão, que exigem alto grau de customização e
automação.
Apesar das várias crises enfrentadas nas últimas duas décadas, o número de clientes
e base instalada da Okuma no País sempre cresceram de forma consistente e com
total apoio da matriz no Japão.
A empresa acredita no potencial de recuperação, mantendo um otimismo cauteloso
para o próximo triênio. “Ainda há muitos fatores políticos e econômicos a serem
definidos, mas estamos confiantes de que o País vai voltar a crescer. O mercado das
Américas é o segundo maior para a Okuma no mundo, atrás apenas da Ásia. E a nossa
matriz acredita muito no potencial do Brasil para a manutenção do desenvolvimento
dos negócios”, conclui.
20 anos de história
Até 1997, os equipamentos da Okuma chegavam ao Brasil apenas para a indústria
automobilística, por meio de uma única distribuidora. No entanto, ainda não havia a
estrutura de suporte ou a assistência que os clientes necessitavam. Neste contexto, a
empresa decidiu iniciar as operações na América do Sul e inaugurou o escritório
brasileiro no dia 1º de abril.
No ano seguinte, a Okuma passou a contar com mais um distribuidor e diversificou o
canal de vendas, conquistando novos clientes. “Esse movimento foi importante para
expandirmos nossa atuação para os segmentos de Óleo & Gás, Agrícola, Médico,
Aeroespacial e Moldes & Matrizes”, relembra Hatia.
A primeira grande transformação da empresa aconteceu no fim do ano 2000, quando
desenvolveu um modelo de negócios específico para o Brasil: canal direto de vendas,
sem a participação de intermediários, realizando todas as atividades de pré e pósvenda. “Essa é uma questão cultural. Os clientes brasileiros preferem manter um
relacionamento direto, pois entendem que assim terão uma atenção do fabricante. A
Okuma entendeu o mercado brasileiro e criou aqui o único modelo de vendas diretas
da corporação em termos mundiais”, conta o executivo.
A primeira equipe de vendas da Okuma contava com quatro pessoas. A iniciativa deu
certo e a empresa manteve um crescimento sustentável desde então. Como
resultado, o número de máquinas instaladas no País cresceu significativamente, com
uma grande variedade de modelos, incluindo os grandes Centros de Usinagem Dupla
Coluna, Tornos Multitarefas, Centros de Usinagem 5 eixos, etc. A equipe total também
aumentou pelo menos seis vezes, chegando a cerca de 50 profissionais.
Atualmente, os colaboradores de vendas estão distribuídos em São Paulo, Paraná,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e
Pernambuco. A atuação no restante do continente é feita por meio de distribuidores
na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
A Okuma acompanhou o desenvolvimento da economia brasileira nas últimas décadas,
ampliando o fornecimento de máquinas junto com o crescimento da indústria. Um dos
projetos de maior destaque aconteceu em 2005, quando a companhia firmou parceria
com o Senai para o desenvolvimento de peças para o Programa Espacial Brasileiro,
hoje utilizadas tanto pela NASA quanto pela Estação Espacial Internacional. “Foi uma
experiência muito positiva e que serviu para comprovar a capacidade e qualidade dos
produtos desenvolvidos pela Okuma”, completa Hatia.
Sempre buscando a excelência nos serviços prestados, em 2012 a Okuma inaugurou
um novo Centro de Tecnologia em São Paulo, com um Show Room adequado para
exposição de novas máquinas e promoção de eventos. O espaço é utilizado para
treinamentos de clientes e testes avançados de usinagem.

Huawei e Inatel investem em centro de inovação
14/06/2017 – Fonte: CIMM
Unidade custou R$ 4,5 milhões. Objetivo é formar profissionais da área de
engenharia de telecomunicações para realizar a transformação digital nas
empresas do setor.
O Centro de Desenvolvimento de Competência e Inovação já funciona desde março
com alunos da graduação em engenharia de telecomunicações do Inatel,
pesquisadores e engenheiros da Huawei, em Santa Rita do Sapucaí (MG).
A fabricante Huawei investiu R$ 4,5 milhões na criação de um Centro de
Desenvolvimento de Competências e Inovação no campus da Inatel, em Santa Rita do
Sapucaí (MG). O centro começou a funcionar e março, mas será oficialmente
inaugurado nesta terça-feira, 13. No local trabalham 20 engenheiros da fabricante, 35
pesquisadores da instituição de ensino e 60 estagiários.
O foco será formar profissionais para o setor de telecomunicações, especializados no
fenômeno da transformação digital. “Esse centro tem por objetivo gerar novas
soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes, e essas soluções têm que
estar alinhadas os nossos objetivos, como redução do time to market de produtos da
operadora”, explica Luiz Gustavo Queiroz, head de serviços da Huawei do Brasil.
Este é o primeiro centro de formação de novos profissionais construído pela empresa
fora da China. Segundo a Huawei, o local vai ajudar a atingir a meta de formar 20 mil
profissionais aptos lidar com seus sistemas e com bons conhecimentos em tecnologias
da informação e comunicação nos próximos três anos. A meta está na iniciativa Seeds
For The Future – uma parceria com o Ministério da Educação e instituições de ensino,
como PUC-RS, USP, Universidade Federal de Campina Grande, UnB, para realizar
cursos de certificação.
A Pilz apresenta a nova linha de botões de emergência PITestop active
14/06/2017 – Fonte: CIMM
Com o PITestop active, a Pilz oferece uma nova variedade de botões de emergência
que pode ser ativada eletricamente. A luz do botão indica se ele está ativo ou não.
Dessa forma, garante-se mais flexibilidade e modularização, em sintonia com o
conceito da Indústria 4.0. Além disso, poupa-se energia, pois não é mais necessário
manter todos os botões ativados para garantir o funcionamento da parada de
emergência.
O PITestop active é muito vantajoso para plantas e máquinas cujas seções podem ser
separadas, pois permite a ativação ou desativação de diferentes seções da máquina
com segurança, em conformidade com a ISO 13850. Em conjunto com o sistema de
controle PNOZmulti da Pilz, que permite modularidade de planta, torna-se simples a
implementação de conceitos de segurança flexíveis, sobretudo para aplicações em
fabricas inteligentes. O PITestop active está disponível em diversos tipos, para
montagem em painel e na máquina: para painel, o grau de proteção é IP65 e para
montagem na máquina, possui conexão M12.
Maior liberdade para o seu projeto
O PITestop active pode ser ativado e integrado ao circuito de segurança eletricamente.
Dessa forma, não é mais necessário desativar manualmente o sistema de parada de
emergência. Isto economiza tempo. Além disso, torna-se desnecessária a
desmontagem de painéis de comando móveis, pois somente sua desativação já
garante a segurança. Com o PITestop active, as máquinas podem ser projetadas de
forma mais flexível e, para máquinas interligadas, o modo de operação pode ser

alternado de forma mais rápida, desde o modo semi-automático, com muitos módulos
individuais, ao modo totalmente automático, onde cada dispositivo de parada de
emergência afeta toda a cadeia.
Botão inteligente iluminado
As diferentes seções da planta podem ser desligadas ou adicionadas ao processo.
Dessa forma, partes inativas da máquina podem ser desligadas para economizar
energia e custos – sem a necessidade de tampas adicionais para botões de parada de
emergência inativos. Além disso, é possível identificar de forma rápida e inequívoca
qual PITestop active foi acionado, pois nesta eventualidade suas luzes piscam,
indicando seu status. Dessa forma, torna-se possível reiniciar a máquina de forma
mais rápida, aumentando sua disponibilidade.
Parada de emergência segura em conformidade com a Diretiva de Máquinas
O PITestop active cumpre os requisitos da versão mais atual da norma ISO 13850,
norma harmonizada com a Diretiva de Máquinas, que estabelece requisitos
particularmente exigentes sobre a disponibilidade dos botões de parada de emergência
e a capacidade de identificá-los de forma clara.
Até o presente momento, era obrigatório cobrir todo botão de parada de emergência
inativo, de modo a evitar confusão em caso de emergência. Na prática, isso pode ser
difícil de realizar. A última versão da ISO 13850 oferece novas opções de projeto. Pela
primeira vez, esta norma permite que se defina um terceiro estado, "inativo", para
botões de parada de emergência. A partir de agora, os botões de parada de
emergência com iluminação também podem ser ativados/desativados de forma
segura.
Chinesa JA Solar cria subsidiária no Brasil de olho em negócios em energia
solar
14/06/2017 – Fonte: CIMM
A chinesa JA Solar, fabricante de equipamentos para geração de energia solar,
anunciou a criação de uma subsidiária no Brasil para ampliar sua presença local, de
olho no potencial de crescimento do país e do mercado latino americano nos próximos
anos, segundo comunicado da empresa nesta terça-feira.
Com sede em Xangai, a JA Solar disse que já opera no Brasil desde 2015, mas agora
terá um novo escritório local que poderá oferecer suporte aos clientes em
planejamento e logística, além de apoiar atividades de promoção da marca e suas
tecnologias e desenvolver e gerenciar atividades de vendas na região.
"O escritório da JA Solar Brasil deverá iniciar operações no início de julho. O mercado
latino-americano é um mercado emergente com grande potencial de crescimento nos
próximos anos, e a JA Solar está trabalhando ativamente para expandir sua presença
na região", disse a companhia em nota.
A JA Solar abriu em março deste ano uma unidade no México, no que marcou o início
da expansão para a América Latina.
A empresa também destacou que tem visto um "crescimento significativo" no mercado
de geração solar distribuída no Brasil, com instalações de placas solares em telhados
de residências ou edifícios comerciais.
"O lançamento da JA Solar Brasil vai aprimorar nossa capacidade de servir nossos
clientes, fortalecer nossas parcerias estratégicas na região e tornar a marca mais
conhecida no Brasil, bem como no mercado latino-americano. Nossos módulos solares
de alta performance são bem reconhecidos na indústria", disse em nota o presidente
da JA Solar, Baofang Jin.

Segundo informações do site da companhia, a JA Solar possui 11 unidades produtivas
pelo mundo e já soma exportações de equipamentos que teriam capacidade para mais
de 20 gigawatts em geração.
Embrapii e Sebrae fecham acordo para financiar inovação industrial
14/06/2017 – Fonte: CIMM
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) fechou nesta
segunda-feira (12) uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) para financiar projetos de inovação industrial.
O contrato prevê a liberação de R$ 20 milhões em duas linhas, uma voltada para micro
e pequenas empresas, focada em desenvolvimento tecnológico, e outra destinada ao
encadeamento tecnológico, para empreendedores de todos os tamanhos.
Nos projetos de desenvolvimento tecnológico poderão participar também
microempreendedores individuais e startups. Os projetos receberão um terço dos
recursos necessários da Embrapii e o Sebrae arcará com até 70% do restante, com a
possibilidade de um novo aporte da empresa de pesquisa. No entanto, a contrapartida
do empreendedor não poderá ser inferior a 10% do total.
Na modalidade de encadeamento tecnológico, o investimento da Emprapii se mantém
em um terço e a participação do Sebrae poderá chegar a 80% da contrapartida. A
expectativa é beneficiar cerca de 200 negócios de pequeno porte.
Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a difusão pelo território
nacional do serviço de apoio às empresas faz com que a iniciativa possa chegar as
diversas partes do país.
“Através das instituições envolvidas no processo de pesquisa e uma instituição como
o Sebrae, que tem abrangência nacional para efeito de se atrair os interessados, que
depois passam pelo filtro das entidades, sob o comando da Emprapii, para que a gente
possa fazer uma injeção direta de recursos para preparar essas empresas para irem
ao mercado”, ressaltou.
O ministro da da Ciência, Tecnologia, e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que
caberá à Embrapii, como órgão especializado, indicar quais as melhores opções para
uso dos recursos. “É evidente que a Embrapii tem a enorme responsabilidade de
mostrar ao Sebrae o bom uso desses recursos e o resultado do investimento”,
enfatizou.
CIMHSA expõe dez máquinas em um estande de 200m² na Feimafe
14/06/2017 – Fonte: CIMM
A CIMHSA mais uma vez estará participando da Feimafe. Como em todas as suas
participações, estará expondo a maior e mais completa linha de máquinas operatrizes.
Para esse ano, as expectativas da empresa são as mais positivas possíveis. Além de
valores e condições de financiamento especiais para as máquinas, a CIMHSA está com
o estoque adequado para um resultado de sucesso, oferecendo as melhores
negociações para seus clientes, nos 200M² de área do stand N31.
Estarão expostos o total de 10 máquinas, sendo 4 máquinas convencionais da marca
CLEVER, e 6 máquinas CNC da marca TRAVIS.
Entre as máquinas convencionais da marca CLEVER estarão sendo expostas, a
fresadora ferramenteira modelo 4VS, os tornos mecânicos horizontais modelos L-1640
e L-2680, a fresadora VH-3 Eco.

Entre as máquinas CNC da marca TRAVIS estarão sendo expostas, os centros de
usinagem verticais modelos M-800SL (Fanuc), M-1000SL (Fanuc), M-2000 (Fagor) e
os tornos CNC modelos TR-1XP (Fagor), TR-10 (Fagor), TR-4x2000 (modelo especial
com 2 placas mecânicas)
CIMHSA
Atuando há 22 anos no Brasil, a CIMHSA comercializa máquinas operatrizes em todo
o território nacional, com o objetivo de atender de forma abrangente os mais diversos
setores do setor metalmecânico.
Sediada em São José dos Pinhais, estado do Paraná, um dos principais polos de
desenvolvimento do Mercosul, a CIMHSA em pouco tempo conquistou um invejável
histórico de vendas, superando concorrentes com décadas de tradição.
A ampla estrutura no Brasil, Argentina, Espanha e Taiwan, com mais de 21.000 M² de
área construída, serviços de venda e pós venda diferenciados, controle de qualidade
constante dos equipamentos e peças de reposição, qualificada equipe de
representantes técnicos e comerciais, fazem atualmente da CIMHSA um dos principais
fornecedores de máquinas operatrizes atuando no mercado.
Desde o início de sua criação, a CIMHSA possui uma política de investimento constante
no controle de qualidade dos equipamentos, serviços e soluções, prestando
atendimento personalizado aos seus clientes com o objetivo de atender suas
necessidades, aumentando dia a dia a sua participação no mercado nacional.
A implantação de montagem dos equipamentos em nossas diferentes plantas, garante
uma resposta rápida ás solicitações impostas pelo mercado cada vez mais exigente.
Acreditamos que a conduta com honestidade, perseverança e força, resulta na
confiança que é entregue a CIMHSA por nossos clientes.

