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CURSOS DE JULHO NO SINDIMETAL/PR



INDÚSTRIA QUER "TIRAR ATRASO" DO CARRO BRASILEIRO ATÉ 2030; VAI
CONSEGUIR?



CRIAÇÃO DE EMPRESAS TEM A MAIOR ALTA EM 7 ANOS, DIZ SERASA



PARANÁ GEROU 25 MIL EMPREGOS FORMAIS DE JANEIRO A MAIO. SAIBA AS
CIDADES CAMPEÃS



BRASIL FICA ESTAGNADO NO ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO



TEMER E PUTIN ASSINAM ACORDOS PARA INCENTIVAR COMÉRCIO BILATERAL



BRASIL CRIOU 34.253 NOVAS VAGAS DE EMPREGO EM MAIO



NÚMERO DE BRASILEIROS EM BUSCA DE OPORTUNIDADES NO EXTERIOR DISPARA
COM A CRISE



CONHEÇA OS SALÁRIOS PAGOS AOS PROFISSIONAIS DA VOLVO



DESEMBOLSO DO BNDES PARA MÁQUINAS CRESCE PELA PRIMEIRA VEZ DESDE
2014



RECEITA FEDERAL REGULAMENTA NOVO REFIS; ADESÃO COMEÇA EM 3 DE JULHO



SIMPLES NACIONAL FABRICANTE DE PRODUTOS DO SISTEMA MONOFÁSICO DEVE
RECOLHER



PIS E COFINS EM DARF´S PRÓPRIOS

DESEMBOLSO DO BNDES PARA FINAME SOMA R$ 6,951 BI DE JANEIRO A MAIO,
QUEDA DE

6%



RODRIGO MAIA DIZ QUE BNDES BENEFICIA POUCOS EM DETRIMENTO DE MUITOS



SECRETARIA DA FAZENDA TENTA RECUPERAR R$ 574,3 MI EM DÍVIDAS DE
EMPRESAS



INFRAESTRUTURA DEMITE 118 MIL EMPREGADOS EM 12 MESES



INFRAESTRUTURA NÃO VAI SE RESOLVER SÓ COM INVESTIMENTO PRIVADO, DIZ
SETOR



GOVERNO SOFRE DERROTA NA REFORMA TRABALHISTA EM COMISSÃO DO SENADO



PARA PRESIDENTE DO PSDB, GOVERNO 'FALHOU' NA REFORMA TRABALHISTA



AS REFORMAS PODEM NÃO SER SUFICIENTES PARA PROTEGER TEMER



CAIADO FALTA A SESSÃO DA CAS POR DESCONFORTO COM REFORMA TRABALHISTA



AUSENTE QUE VOTARIA A FAVOR DA REFORMA TRABALHISTA, PETECÃO REJEITA
CULPA



MOREIRA FRANCO ADMITE QUE DERROTA NA CAS ‘DÁ SINAL RUIM’



LÍDER DO DEM NA CÂMARA DEFENDE QUE GOVERNO PRIORIZE REFORMA
TRABALHISTA



EUNÍCIO: MEU COMPROMISSO É QUE REFORMA TRABALHISTA SEJA VOTADA NESTE
SEMESTRE



NÃO DÁ PARA ENTENDER RESULTADO DA CAS COMO DERROTA, DIZ MINISTRO DO
TRABALHO



PARA MINISTRO DO TRABALHO, ECONOMIA VOLTA A DAR SINAIS DE RECUPERAÇÃO



JUCÁ VAI PEDIR URGÊNCIA PARA REFORMA TRABALHISTA EM PLENÁRIO APÓS
VOTAÇÃO NA



CCJ

PADILHA: GOVERNO TEM ‘PLENA CONVICÇÃO’ DA APROVAÇÃO DA REFORMA
TRABALHISTA



COMISSSÃO APROVA VOTO EM SEPARADO DE PAULO PAIM SOBRE REFORMA
TRABALHISTA



MAIA NEGA QUE DERROTA DA REFORMA TRABALHISTA MATA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



CAGED CONFIRMA PREVISÕES DE RECUPERAÇÃO GRADUAL DO EMPREGO, DIZ
MEIRELLES



LINDBERGH FARIAS DIZ QUE TEMER ‘NÃO TEM CONDIÇÕES DE APROVAR MAIS NADA’



‘GOVERNO VAI GANHAR NO PLENÁRIO’, DIZ TEMER SOBRE REFORMA TRABALHISTA



BOLSA CAI 2% COM DERROTA DA REFORMA TRABALHISTA EM COMISSÃO DO
SENADO
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ARTIGO: A PAIXÃO POLÍTICA COSTUMA COBRAR CARO



ARTIGO: ENGANA-SE QUEM CRÊ QUE REFORMA POSSA SER POSTERGADA ATÉ O
PRÓXIMO GOVERNO



CONSUMO DE AÇO SOBE 2,3%, MAS SETOR DEVERÁ REVISAR PROJEÇÕES



CONFIANÇA DO COMÉRCIO CRESCE 23,8% EM JUNHO



BMW CONFIRMA VINDA AO BRASIL DO M4 CS



NISSAN DE RESENDE ABRIRÁ 2º TURNO EM JULHO



INDIAN INTERROMPE A PRODUÇÃO EM MANAUS



CÂMARA APROVA POLÍTICA DE PREÇOS MÍNIMOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS



COM CVT, RENAULT QUER DOBRAR VENDA DO CAPTUR



PRIMEIRO NAVIO AUTÔNOMO E ELÉTRICO ESTREIA EM 2018



WHITE MARTINS APESENTA SOLUÇÕES INOVADORAS DE CORTE PARA REDUÇÃO DE
CUSTOS E ELEVADA PERFORMANCE NA

FEIMAFE 2017



FORD TRANSFERE PRODUÇÃO DO FOCUS DO MÉXICO PARA A CHINA



WEG ASSINA CONTRATO PARA COMPRA DA CG POWER USA POR US$37 MILHÕES



PRODUÇÃO DE AÇO SOBE 14% ATÉ MAIO
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Indústria quer "tirar atraso" do carro brasileiro até 2030; vai conseguir?
21/06/2017 – Fonte: UOL

Indústria de carros do Brasil precisa ser mais tecnológica e competitiva Imagem:
Fernando
Programa "Rota 2030" deve substituir "Inovar-Auto" em 2018; conheça seis propostas
Quando Dilma Rousseff foi tirada da presidência, em agosto do ano passado, UOL
Carros fez um balanço da indústria automotiva sob sua gestão. Mesmo os críticos mais
ferrenhos da ex-presidente reconheceram a importância do "Inovar-Auto", apesar de
deslizes, como primeiro passo para políticas de evolução do setor.
Criado em 2011, o "Inovar-Auto" acaba em dezembro deste ano e membros envolvidos
diretamente na cadeia de produção já estão discutindo como será o regime substituto,
já batizado como "Rota 2030" -- em referência à expectativa de duração do plano.
Uma proposta resultante dessas discussões foi apresentada ao governo de Michel
Temer em 25 de abril. Espera-se que ministros e o próprio Planalto anunciem o projeto
definitivo até agosto. Segundo apurado por UOL Carros, reuniões semanais têm sido
realizadas com membros do Ministério da Indústria e Comércio Exterior sobre o tema,
a partir de seis grupos de trabalho. Outra delas deve ocorrer nesta quarta-feira (21).
UOL Carros vai listar em duas reportagens -- esta é a primeira delas -- o que indústria
e entidades representantes já debateram e acreditam ser fundamental para alavancar
o segmento (são seis propostas concretas) e o que ainda está ralo em termos de ideias
e negociações (são dois itens e mais uma série de situações).
Leia, tire suas dúvidas e comente: diga se acha as medidas boas, ruins e se
poderão mesmo sair do papel.
Como ter carros melhores
Se há alguma coisa positiva a se destacar em relação à crise que assola o mercado de
carros, é que as principais entidades do setor -- a própria Anfavea, além
de Abeifa (associação das marcas apenas importadoras) e Sindipeças (sindicato dos
fornecedores) -- finalmente "se deram as mãos" para discutir propostas para o futuro.
"Estamos pela primeira vez tentando estabelecer premissas básicas para o setor de
uma forma mais ordenada.
A indústria trabalha a longo prazo e precisa de previsibilidade para definir
investimentos para daqui a três, quatro anos", disse Antonio Megale, presidente da
Anfavea (associação dos fabricantes instalados no país) em encontro com jornalistas.
Segundo ele, o "Rota 2030" será desenvolvido sobre oito pilares: recuperação da
fornecedores; nacionalização de tecnologia; relações trabalhistas; eficiência
energética; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; segurança; logística; e
tributação.
Como se pode ver, nem todos os temas são exclusivos do setor automotivo, mas todos
dependem do esforço conjunto de empresas, entidades e do governo. Acontece que

apenas seis deles pontos têm metas claramente definidas. Para os demais, mais
espinhosos, espera-se uma definição "de cima".
1. Recuperação de fornecedores
Mais do que desejo, é necessidade da indústria reerguer sua cadeia
de fornecedores, tornando-a mais competitiva e profissional. Discutem-se formas de
aumentar o índice de componentes feitos localmente, além de promover capacitações
para deixar os empresários mais bem preparados para gerenciar os negócios e encarar
situações de crise.
2. Nacionalização de tecnologia
Além de contribuir para o item anterior, a nacionalização reduz custos e aumenta a
segurança e competitividade de carros nacionais. Embora executivos não confirmem,
nossa reportagem apurou que uma das alternativas em discussão é estimular a
nacionalização de motores e transmissões automáticas -- muitas das soluções mais
atualizadas ainda são importadas das matrizes das fabricantes.
3. Eficiência energética
Em relação à eficiência energética, UOL Carros apurou que o governo estuda
reformular as alíquotas de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Atualmente,
o imposto é determinado por capacidade cúbica dos motores, com teto de 25%.
A ideia é passar a contemplar índices de emissões e até potência. Dentro desse escopo,
poderiam ser concedidas isenções em pontos percentuais a fabricantes que
alcançarem metas preestabelecidas de emissões e consumo.
Há, ainda, forte pressão para que o governo estabeleça política de incentivo à
renovação da frota, que incluiria bônus fiscais para troca de veículos, troca de
maquinário de produção e até a criação de um sistema nacional de inspeção veicular.
4. Pesquisa e desenvolvimento
O setor quer propor a criação de fundos de fomento e linhas de financiamento para a
área, sobretudo para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao etanol.
Projetos como o da van elétrica movida a pilha de etanol da Nissan, projetos de
biocombustível e até do carro movido a esgoto são exemplos de que há linhas de
pesquisa nacionais, mas todas lentas e incipientes por falta de incentivo.
"Precisamos virar exportadores não só de carros, mas também de serviços de
desenvolvimento", defendeu Luis Pasquotto, conselheiro do Sindipeças.
5. Segurança
Na parte de segurança, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) deve apresentar
um cronograma de implantação de itens de segurança obrigatórios para os próximos
10 anos de uma só vez. Atualmente, a regulamentação é feita a conta-gotas e de
modo esporádico.
Controle eletrônico de estabilidade (obrigatório a partir de 2022), luz diurna (2023) e
ganchos Isofix (ainda sem prazo divulgado) são três presenças garantidas na lista,
segundo a Anfavea, mas passam longe de causar grande impacto.
Todos são itens cuja obrigatoriedade vem sendo debatida há tempos -- o Isofix, que
segura cadeirinhas infantis aos bancos de forma mais segura, está cada vez mais
presente em lançamentos e sem qualquer imposição do governo. Mas não é regra.
6. Tributação
Este é o ponto mais certo do novo programa automotivo: para todas as entidades e
empresários ouvidos, os 30% adicionais de IPI para veículos importados vão cair. A
medida foi implantada junto ao "Inovar-Auto" como protecionismo à indústria local,

sendo questionada até pela OMC (Organização Mundial de Comércio). Assim, deve ser
um dos primeiros pontos a ser revogado, se o governo seguir o rumo mais claro
atualmente.
As fabricantes também querem pedir ao governo que simplifique a cadeia de impostos,
embora admitam que uma desoneração efetiva seja quase impossível no momento.
"Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas no momento não estamos
pedindo para desonerar nada, sabemos das dificuldades do país", admitiu Megale.
É o suficiente?
De toda forma, esses seis passos agradam a todos os pontos da cadeia produtiva de
carros e, de fato, são fundamentais para melhorar o setor. É o suficiente para
transformar o Brasil num polo automotivo de primeiro nível?
Na quarta-feira (21), UOL Carros vai elencar os pontos mais nebulosos, que encarecem
e defasam a indústria e os próprios modelos de carros feitos no Brasil. E que criam
enormes dificuldades para que a resposta à pergunta acima seja sim.
Criação de empresas tem a maior alta em 7 anos, diz Serasa
21/06/2017 – Fonte: Exame
Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, esse resultado se deve ao
"empreendedorismo de necessidade"

Empresas: a maioria das empresas que surgiu em março é de microempreendedores
individuais (Thinkstock/Thinkstock)
O Brasil atingiu, no primeiro trimestre, o maior número de abertura de empresas nos
últimos sete anos, com o registro de 581.242 companhias, o que representa um
crescimento de 12,6% sobre o mesmo período do ano passado.
De acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas, também
houve recorde na criação de empresas em março em relação à série histórica iniciada
em 2010.
No terceiro mês desse ano, foram registrados 210.724 novos empreendimentos,
quantidade que é 19,5% maior do que em fevereiro último e 14,2% acima de igual
período de 2016.
Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, esse resultado se deve ao
“empreendedorismo de necessidade”.
Com as taxas de desemprego muito elevadas, as pessoas desempregadas acabam
abrindo negócios como forma de geração de renda, sobretudo na área de serviços”,
explicam os economistas.
A maioria das novas empresas que surgiu em março é de microempreendedores
individuais (MEIs), totalizando 162.694 ou 9,4% superior ao número registrado no
mesmo mês do ano passado.

Em relação a este perfil de empresa, as sociedades limitadas, mesmo em menor
número (17.516 unidades), apresentaram uma taxa de crescimento maior (29,9%) na
comparação com março de 2016.
Também teve expressiva elevação, de 38%, as empresas individuais (17.730) e nos
demais segmentos constam 12.784 empresas, uma alta de 49,6%.
Serviços
O investimento em atividades na área de serviços liderou na lista de preferência dos
novos empreendedores e atingiu 135.681 novas empresas.
Segundo o levantamento, este segmento tem crescido nos últimos sete anos, com
uma participação que passou de 53,6% (em março de 2010) para 64,4% (em março
de 2017).
A segunda maior procura foi pela área do comércio (57.908), correspondente a 27,5%
e no setor industrial, foram abertas 16.625 empresas (7,9%).
A Região Sudeste manteve-se na liderança com 108.150 novas empresas, mais da
metade do total (51,3%).
Mas a maior taxa de crescimento foi constatada na Região Centro-Oeste, onde
surgiram 20.051 companhias, um avanço de 36,7% em março último sobre o mesmo
mês do ano passado. Esta região tem uma participação de 9,5% no total de novos
empreendimentos.
Segunda colocada no ranking de nascimento, a Região Sul teve 37.331 empresas, o
equivalente a 17,7% do total e uma expansão de 33%.
Em seguida aparece o Nordeste com 34.301 novas empresas, participação de 16,3%
e alta de 23,7%. No Norte, foram criadas 10.981 empresas, 5,2% do total e um
aumento de 33,6%.
Os três estados mais procurados pelos empreendedores foram São Paulo, que
concentrou 28,1% dos novos investimentos (59.129); seguido por Minas Gerais
(23.707), 11,3% do total, e Rio de Janeiro (20.404) e 9,7% do total.
Paraná gerou 25 mil empregos formais de janeiro a maio. Saiba as cidades
campeãs
21/06/2017 – Fonte: Bem Paraná

O Paraná gerou 25.182 novos empregos com carteira assinada nos primeiro cinco
meses de 2017, já descontadas as demissões no período. No mesmo período do ano
passado, o Paraná registrava um saldo negativo de 9.382 vagas. Os dados são do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados na
terça-feira (20) pelo Ministério do Trabalho.
Em maio, pelo quinto mês consecutivo, o saldo (diferença entre contratações e
demissões) foi positivo, em 2.379 vagas. Em maio do ano passado, o saldo no mês
estava negativo em 3.388 postos de trabalho.

O Estado obteve o melhor resultado da região Sul, tanto no mês quanto no acumulado
do ano. De janeiro a maio, Santa Catarina registrou saldo de 22.729 postos e Rio
Grande do Sul (8.568). Em maio, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram
resultados negativos de 614 e 12.220 vagas respectivamente.
MELHORA - O saldo nos primeiros cinco meses confirma a tendência de melhora do
mercado de trabalho, de acordo com Suelen Glisnki Rodrigues dos Santos, economista
do Observatório do Trabalho, da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.
SETORES - O resultado do Paraná foi impulsionado pela indústria da transformação,
que obteve saldo de 11.772 vagas, seguida pelos serviços, com 10.902, e construção
civil, com 2.847.
“A indústria já supera os serviços na geração de vagas, o que é um dado muito positivo
não apenas porque foi um setor muito afetado pela crise mas também porque é um
grande gerador de vagas, muitas delas de maior qualificação e remuneração. O setor
vem crescendo e mantendo a tendência positiva”, diz Suelen.
A agropecuária registrou um saldo de 1.849 vagas, seguida da administração pública
(414) e serviços de utilidade pública (51). As contribuições negativas vieram do setor
extrativo mineral (menos 45 vagas) e do comércio (com 2.608 vagas). A expectativa,
de acordo com Suelen, é que o comércio melhore seus indicadores nos próximos
meses, já que o segundo semestre costuma ser um período forte de vendas,
impulsionado pelas festas de fim de ano.
Entre as atividades, os destaques foram abate de suínos, aves e outros animais
(1.004), construção de edifícios (547) e construção de rodovias e ferrovias (314).
CIDADES – As cidades que mais geraram emprego nos primeiros cinco meses do ano
foram Cascavel (574), Maringá (467) e Sengés (281).
Em Cascavel as contratações foram principalmente no abate (274 postos) e na
construção de edifícios (145 postos);
Em Maringá principalmente na construção de edifícios, rodovias e ferrovias que
somaram 98 postos. Em Sengés, destaque para a indústria da madeira e atividades
de apoio florestal, com 276 postos.
Brasil fica estagnado no Índice Global de Inovação
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
País permanece na 69ª colocação no principal ranking de inovação do mundo.
Entre os emergentes, apenas a China figura entre as 25 economias mais
inovadoras. Suíça lidera o ranking pelo sétimo ano
O Brasil não melhorou seu desempenho em inovação e manteve a 69ª colocação no
Índice Global de Inovação, divulgado no último dia 15, na Suíça, pela Universidade
Cornell, a escola de negócios Insead e a Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (Ompi). O ranking examinou dezenas de critérios para avaliar a perfomance
de 127 países. Mesmo sendo a maior economia da América Latina e do Caribe, o Brasil
ocupa apenas a 7º posição no ranking regional (dentre 18 países), sendo o Chile a
nação mais inovadora da região.
Pelo sétimo ano seguido, a Suíça ocupa o topo da lista. Suécia, Países Baixos, Estados
Unidos e o Reino Unido completam os cinco primeiros lugares do ranking. Países
emergentes como Índia, Quênia e Vietnã apresentaram resultados superiores a
economias com níveis semelhantes de desenvolvimento. A cada ano, o Índice Global
de Inovação estuda diversos indicadores, desde registros de patentes, despesas em
educação, instrumentos de financiamento, entre outros, para construir o ranking. Em

2017, o Brasil sediará pela primeira vez o Fórum do Índice Global de Inovação, no dia
27 de junho, primeiro dia do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, iniciativa
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae)

AMÉRICA LATINA – O Brasil ficou atrás de diversos vizinhos latinos no ranking
regional de inovação. Na América Latina e Caribe, o país mais bem colocado é o Chile
(46º), seguido por Costa Rica (53º), México (58º), Panamá (63º), Colômbia (65º) e
Uruguai (67º).
Entre 2016 e 2017 houve uma melhora tímida no ranking de eficiência da inovação. O
Brasil passou da 100ª posição para a 99ª, mas perdeu posições no ranking de renda
média - passou de 17º para 18º. O panorama da inovação no país mudou de otimismo
para preocupação em sete anos. Em 2011, ocupava a 47ª posição - a melhor colocação
já registrada – mas caiu para a 69ª em 2016 e em 2017. A posição geral só não é pior
do que a aferida em 2015, em que o Brasil ocupou o 70º lugar.
"As classificações do Índice Global de Inovação desta região não registraram
progressos significativos, relativamente a outras regiões, no decorrer dos últimos
anos, e nenhum país da América Latina e do Caribe mostra atualmente desempenhos
notáveis em matéria de inovação, levando em conta o seu nível de desenvolvimento",
aponta o documento.
Apesar disso, o relatório ressaltou pontos positivos nas principais economias da região.
"Chile, México, Brasil e Argentina registram bons desempenhos nas áreas do capital
humano e de pesquisa, tais como a qualidade de suas universidades, matrícula em

educação superior e presença de empresas globais de P&D, assim como em matéria
de tecnologia da informação e das comunicações, graças aos seus altos índices em
matéria de serviços oficiais online e de participação online", detalha o relatório.
"Como a América Latina, e especialmente o Brasil, está retornando a taxas de
crescimento positivas, é importante estabelecer as bases para um desenvolvimento
impulsionado pela inovação, principal objetivo da Mobilização Empresarial para a
Inovação (MEI),” destaca Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.
DEFASAGEM – Em sua décima edição, o documento assinala um fosso constante na
capacidade de inovação entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, bem
como medíocres índices de crescimento para as atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), tanto no âmbito governamental como empresarial.
“A inovação é o motor do crescimento econômico numa economia global cada vez mais
baseada no conhecimento, mas um maior volume de investimentos é necessário para
estimular a criatividade humana e o desempenho econômico”, diz Francis Gurry,
diretor-Geral da OMPI.
Em 2017, a Suíça lidera as classificações pelo sétimo ano consecutivo, em que as
economias de alta renda ocupam 24 das 25 posições mais elevadas – sendo a China
uma exceção, na 22ª posição.
Em 2016, a China tornou-se a primeira economia de rendimento médio a figurar entre
as 25 primeiras. “Os esforços para superar o fosso da inovação têm de começar com
o estímulo da tomada de consciência das economias emergentes dos seus pontos
fortes e fracos em matéria de inovação e com a criação de políticas e indicadores
adequados,” declarou Soumitra Dutta, da Faculdade de Administração de Empresas,
Reitor da Universidade Cornell.
Ainda segundo o estudo, um grupo de economias de rendimento médio e baixo tem
registrado um desempenho na área da inovação significativamente melhor do que o
seu nível atual de desenvolvimento poderia pressupor. Ao todo, 17 países foram
classificados como “conquistadores da inovação” este ano, marcando um leve aumento
em relação a 2016. Desses, nove são oriundos da região da África Subsaariana, como
o Quênia e Ruanda, e três são oriundos da Europa Oriental.
Paralelamente a locomotivas da inovação como a China, Japão e República da Coreia,
um grupo de economias asiáticas que inclui Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia,
Filipinas e Vietnam tem feito um grande esforço em prol do aperfeiçoamento dos seus
ecossistemas de inovação e da conquista de uma posição elevada em um certo número
de indicadores importantes relacionados com a educação, P&D, crescimento da
produtividade e, entre outros, de exportações de produtos de alta tecnologia.
Temer e Putin assinam acordos para incentivar comércio bilateral
21/06/2017 – Fonte: Exame
O líder brasileiro assumiu o compromisso de aproximar Mercosul e União
Econômica Euro-Asiática, quando o país assumir a presidência do bloco sulamericano
Os governos brasileiro e russo assinaram hoje (21) uma série de acordos para
desburocratizar e incentivar as relações comerciais entre os dois países, bem como
favorecer a cooperação econômica, os investimentos e os diálogos bilaterais.

Em discurso, Temer assumiu o compromisso de aproximar Mercosul e União
Econômica Euro-Asiática, quando o Brasil assumir a presidência do bloco sulamericano, no próximo semestre.
Durante cerimônia de assinatura dos atos, no Palácio do Kremilin, os presidentes
Michel Temer, do Brasil, e Vladimir Putin, da Rússia, assinaram uma declaração
conjunta na qual os dois países manifestam posições e agendas de interesse comum
relativas à política internacional.
Referindo-se a um dos memorandos assinados, sobre o diálogo estratégico na área de
política externa, o presidente Putin disse que o documento prevê “um nível mais alto
da coordenação de nossos esforços no que diz respeito ao combate a novos desafios,
tais como terrorismo”, ao destacar pontos favoráveis “à paz internacional” e contrários
à proliferação de armamentos.
Em seu discurso, o presidente Temer disse que Brasil e Rússia são países conscientes
de seu papel na cena internacional, motivo pelo qual têm parcerias tanto no âmbito
do G20, grupo que abrange as 20 maiores economias mundiais, quanto no Brics, bloco
formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
“O presidente Putin e eu mantivemos diálogo sobre questões globais. Compartilhamos
o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas
e eficazes; intercambiamos visões sobre alguns dos temas mais prementes das
agendas de paz e segurança mundiais”, disse Michel Temer.
O presidente brasileiro disse que os acordos assinados hoje facilitarão o comércio e os
reinvestimentos, além de aprofundar o diálogo político.
Ele lembrou que nos primeiros cinco meses desse ano, as trocas comerciais entre
Brasil e Rússia aumentaram em 40%, na comparação com o mesmo período do ano
passado. “Mas ainda há espaço para mais e mais investimentos”, acrescentou.
“Assegurei ao presidente Putin que no próximo semestre, quando o Brasil terá a
presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União
Econômica Euro-asiática”, disse Temer.
O presidente Michel Temer viaja ainda hoje para a Noruega, onde o foco será o meio
ambiente. O país já repassou ao Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 2,8 bilhões e mantém-se como
o maior financiador da iniciativa.
Atualmente, são 89 projetos em áreas como combate ao desmatamento, regularização
fundiária e gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Além disso, a Noruega é
o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil, com presença no setor de energia.
Estão agendadas reuniões com o Rei Harald V, com a primeira-ministra, Erna Solberg,
e com o presidente do Parlamento, Olemic Thommessen.
Brasil criou 34.253 novas vagas de emprego em maio
21/06/2017 – Fonte: CIMM
Em maio, o mercado brasileiro abriu 34.253 novos postos de trabalho, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terçafeira (20) pelo Ministério do Trabalho. É o segundo mês consecutivo, e a terceira vez
no ano, em que o país registra mais vagas abertas do que fechadas. Em abril, o país
já havia criado 59.856 mil vagas de emprego formal.

No acumulado do ano, o Caged contabiliza 48.543 postos de trabalho a mais, após
dois anos de saldo negativo para o período. De janeiro a maio de 2016, o Caged havia
registrado fechamento de 448.011 vagas e, no mesmo período de 2015, 243.948
vagas foram suprimidas.
“Podemos constatar que a economia volta a dar sinais de recuperação, e um dos
sintomas fundamentais para comprovação da recuperação econômica é a geração de
emprego”, afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ao comentar o
resultado.
Os setores que contribuíram com a criação de vagas formais em maio foram
agropecuária (46.049 novos postos), serviços (1.989 vagas), indústria da
transformação (1.433 vagas) e administração pública (955 novos postos de trabalho).
Os setores que fecharam vagas formais foram comércio (-11.254 postos), construção
civil (-4.021), indústria extrativa mineral (-510 postos de trabalho). “Mesmo aqueles
setores que apresentaram saldo negativo, se você faz a comparação com 2016 e 2015,
os números [indicando queda] são bem menores”,declarou Ronaldo Nogueira.
Regiões
A região que mais criou vagas formais em maio foi o Sudeste, com 38.691 postos.
Nessa parte do país, destacaram-se Minas Gerais, com saldo positivo de 22.931
postos, e São Paulo, que criou 17.226 novas vagas.
Em segundo lugar, com maior crescimento de vagas entre as regiões, ficou o CentroOeste, com 6.809 novos postos formais, seguido do Nordeste, com 372 novas vagas.
Nas regiões Sul e Norte houve retração das vagas de trabalho, com fechamento
respectivo de 10.595 e 1.024 postos.
Meirelles
Na rede social Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, escreveu que o
resultado do Caged confirma as previsões da equipe econômica de retomada gradual
do mercado de trabalho. “Na retomada do crescimento, a economia demanda algum
tempo para atingir o nível de emprego que desejamos. O importante é que o rumo
está certo”, postou.
Número de brasileiros em busca de oportunidades no exterior dispara com a
crise
21/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Entrega de declarações de saída definitiva subiu 80% nos últimos três anos,
segundo a Receita Federal

A busca por uma oportunidade de vida melhor fora do Brasil se intensificou nos últimos
anos, em grande parte por causa da crise econômica. De acordo com dados da Receita
Federal, entre 2014 e 2016 foram entregues 55.402 Declarações de Saída Definitiva
do país, um aumento de 81,61% na comparação com o triênio imediatamente anterior.

De 2011 a 2013, período que antecede a crise econômica, 30.506 pessoas entregaram
o mesmo documento. O número, no entanto, pode ser ainda maior, já que nem todos
os brasileiros prestam essa informação quando vão embora.
A publicitária Camila Juhrs Flaire, de 26 anos, está entre os que decidiram fazer as
malas e abandonar tudo em São Paulo. Há um ano, ela aproveitou a cidadania
portuguesa herdada do avô lusitano, deixou o emprego na área de eventos e embarcou
para o Porto, em Portugal. “Sabia que ficando no Brasil, mesmo formada, não teria
grandes oportunidades ou qualidade de vida. Fugi da crise também, pois ela se tornou
um obstáculo.”
A desilusão com a situação política e a taxa de desemprego elevada são os maiores
responsáveis pela saída de quem escolhe países como Portugal, Canadá e EUA para
uma nova vida. “Há uma falta de crença generalizada na recolocação profissional
porque há muitas pessoas desempregadas. É natural esse desejo por experiências em
outros locais”, diz a sócia-fundadora da consultoria executiva Unique Group, Alexia
Franco.
Há quem se mude com o desejo de empreender lá fora, mas a espera por resultados
imediatos acaba frustrando muita gente, diz o presidente da consultoria especializada
em mobilidade global Emdoc, João Marques da Fonseca. “É preciso entender a cultura
local e adaptar seus produtos e serviços às necessidades do novo público.”
Essa foi a fórmula seguida pelo empresário Guilherme Cerqueira, de 36 anos. Fundador
de uma empresa de tecnologia, ele e os sócios já tinham em mente um outro negócio
envolvendo comportamento e consumo, que “deveria nascer internacional”. O próximo
passo foi analisar qual o melhor destino para a startup que queriam criar.
“Não bastava ter vontade de ir morar fora, pegar tudo e desembarcar em outro país.
O primeiro lugar que surgiu no meu radar foi o Vale do Silício, na Califórnia, então fui
para lá entender como era a vida de um empreendedor naquele local. Só quando voltei
é que decidimos investir”, relembra.
Em 2015, Cerqueira deixou o Brasil com a mulher e os dois filhos. Ele cita a crise
econômica e a violência do Rio de Janeiro, onde morava, como fatores determinantes
para a mudança.
Expectativa
Segundo Fonseca, da Emdoc, outro erro constante de quem deixa o Brasil é acreditar
que a vida lá fora será semelhante ao experimentado aqui. Em certos casos, ele
confessa identificar que algumas dessas aventuras já surgem com data certa para
acabar pela falta de alinhamento entre expectativa e realidade.
”Boas ideias e dinheiro guardado não são suficientes. A pessoa sai daqui com uma
ideia sobre ganhos e estilo de vida e somente lá percebe que a dinâmica é
completamente diferente”, comenta Fonseca.
No caso de Cerqueira, a cobertura na Barra da Tijuca deu lugar a um apartamento de
dois cômodos em São Francisco, para conter despesas e fazer o dinheiro render
enquanto seu negócio não decolava. Para Camila, o caminho encontrado foi aceitar
um emprego na área de telecomunicações.
Apesar de não ter relação com sua formação, o novo trabalho ajudou no entendimento
de como funcionava o mercado de trabalho em Portugal, diz a jovem. “Começar do
zero não é fácil. No primeiro mês, se alguém me perguntasse se eu tinha desejo de
voltar diria que sim. Hoje, tenho certeza de que quero ficar de vez.”

Mais fácil para quem tem dinheiro
Seja um jovem recém-formado de classe média ou um alto executivo, o desejo de
tentar a vida fora de um país em crise e repleto de escândalos políticos passa pela
cabeça de muitos brasileiros. E, quanto melhor a formação, mais oportunidades serão
encontradas, afirmam profissionais de recursos humanos.
“A saída definitiva do Brasil acontece muito mais para aqueles profissionais que já
atuavam em níveis hierárquicos mais altos do que para quem atuava em posições
operacionais”, explica o presidente da empresa especializada em recrutamento e
seleção de profissionais Curriculum, Marcelo Abrilei.
Para a sócia da consultoria suíça Egon Zehnder, Ângela Pêgas, executivos e
empresários acabam tendo mais possibilidades no momento de se fixar em outro país.
“Quem tem dinheiro compra um imóvel ou consegue um visto de investidor para fazer
a migração”, diz. “ Essa migração que vimos nesse tempo de crise é de gente
qualificada, que poderia contribuir muito com o Brasil, mas opta por fazer a vida lá
fora.”
Para João Marques da Fonseca, presidente da Emdoc, uma consultoria jurídica de
imigração, boa parte dos brasileiros que foram embora “para sempre” devem voltar
ao Brasil no médio prazo. “São pessoas que saem com muito otimismo, mas nem
sempre encontram o resultado que buscam. Às vezes, seguem o embalo de amigos
próximos que foram e vivem bem, mas essa aposta não dá tão certo para todo
mundo.”
Conheça os salários pagos aos profissionais da Volvo
21/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Na nota geral, 90% dos profissionais da montadora sueca recomendariam a
Volvo a um amigo

Conheça os salários pagos aos profissionais da Volvo no Brasil. A montadora emprega
mais de 3 mil funcionários somente na fábrica de Curitiba. Divulgação/Volvo
A sede da Volvo na América Latina funciona em Curitiba desde 1977, seis décadas
depois da sua fundação, em Gotemburgo, na Suécia. Atualmente, conta também com
outra instalação brasileira, em Pederneiras, São Paulo. Só a fábrica paranaense
emprega cerca de 3 mil funcionários,a maioria deles na linha de montagem,
responsáveis pela produção de caminhões, chassis de ônibus e motores para toda a
América do Sul.
Segunda colocada entre as grandes no ranking das 35 Melhores para Trabalhar no
Paraná em 2016, a empresa sueca tem, ao todo, 227 salários e 113 avaliações
cadastradas por funcionários e ex-funcionários no portal Love Mondays. O maior
número deles é para o cargo de estagiário: eles recebem, em média, R$ 1,4 mil por
mês. Aqueles que ocupam a posição de analista de sistemas júnior ganham cerca de
R$ 5,5 mil, enquanto soldadores têm uma média salarial de R$ 3,1 mil.

Gerentes podem ganhar até R$ 27 mil, engenheiros até R$ 10,5 mil e coordenadores,
R$ 10,2 mil. Para líderes de equipe, o salário pode ir de R$ 3,6 mil a R$ 7 mil, e
gerentes de projetos recebem de R$ 6 mil a R$ 14,9 mil. Já montadores e assistentes
administrativos, ganham uma média de R$ R$ 2,9 mil mensais.
A esses valores ainda são acrescidos outros benefícios que, por conta da crise,
acabaram encolhendo nos últimos anos. Em 2013, por exemplo, os trabalhadores da
montadora conseguiram um PLR recorde de R$ 30 mil. No ano passado, contudo, a
negociação foi bem mais difícil: além de ficar bem abaixo do valor de 2013, parte do
PLR (R$ 5 mil) estava atrelado a um acordo para manutenção de postos de trabalho
que a Volvo planejava fechar.
Alimentado com postagens de funcionários e ex-funcionários das empresas, o Love
Mondays disponibiliza um espaço para que eles possam cadastrar seus salários e
avaliar a empresa de acordo com critérios como remuneração e qualidade de vida. Na
nota geral, 90% das pessoas recomendariam a Volvo a um amigo.
Veja quanto ganham funcionários da Volvo em dez cargos:
Gerente
Salário médio bruto: R$ 17.938
Mais alto: R$ 27.000
Mais baixo: R$ 13.739
Nº de salários cadastrados: 4
Gerente de Projetos
Salário médio bruto: R$ 10.300
Mais alto: R$ 14.900
Mais baixo: R$ 6.000
Nº de salários cadastrados: 3
Engenheiro
Salário médio bruto: R$ 7.951
Mais alto: R$ 10.500
Mais baixo: R$ 4.280
Nº de salários cadastrados: 8
Coordenador
Salário médio bruto: R$ 7.217
Mais alto: R$ 10.200
Mais baixo: R$ 1.450
Nº de salários cadastrados: 3
Analista de sistemas júnior
Salário médio bruto: R$ 5.539
Mais alto: R$ 5.800
Mais baixo: R$ 5.300
Nº de salários cadastrados: 4
Líder de equipe
Salário médio bruto: R$ 5.122
Mais alto: R$ 7.000
Mais baixo: R$ 3.600
Nº de salários cadastrados: 4
Soldador
Salário médio bruto: R$ 3.125
Mais alto: R$ 3.800
Mais baixo: R$ 2.633
Nº de salários cadastrados: 4
Assistente administrativo
Salário médio bruto: R$ 2.928
Mais alto: R$ 3.600
Mais baixo: R$ 2.400
Nº de salários cadastrados: 4

Montador
Salário médio bruto: R$ 2.913
Mais alto: R$ 3.206
Mais baixo: R$ 2.740
Nº de salários cadastrados: 4
Estagiário
Salário médio bruto: R$ 1.409
Mais alto: R$ 2.200
Mais baixo: R$ 880
Nº de salários cadastrados: 36er
Desembolso do BNDES para máquinas cresce pela primeira vez desde 2014
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A liberação de empréstimos do BNDES para a aquisição de máquinas e equipamentos
registrou em maio a primeira alta desde setembro de 2014, chegando a R$ 1,5 bilhão.
O número representa aumento de 11% com relação ao registrado no mesmo mês de
2016.
No geral, porém, os desembolsos do BNDES permanecem em baixa. Em maio, o banco
liberou R$ 6,3 bilhões, queda de 8,9% com relação ao ano anterior.
As consultas, que são a primeira fase do processo de financiamento e refletem o
interesse dos empresários para investir, somaram R$ 10,3 bilhões, 6,5% a menos do
que o registrado em maio de 2016.
No acumulado do ano, os desembolsos somam R$ 27,7 bilhões, 13% a menos do que
no mesmo período do ano anterior. Já as consultas registram queda de 22%, para R$
37,8 bilhões.
Em nota, o banco diz que o aumento na compra de máquinas e equipamentos
"confirma sinais de recuperação da economia". As aprovações da Finame (linha
especial para o segmento) acumulam alta de 42% no ano.
"A Finame constitui um dos primeiros indicadores de retomada, ao refletir os
investimentos de curto prazo em modernização. As aprovações nesta linha costumam
se converter em investimentos na economia rapidamente, já que a contratação e o
desembolso acontecem, em média, em menos de duas semanas", diz o BNDES.
As liberações de recursos da Finame, porém, ainda sofrem forte influência do setor
agrícola, que ajudou a puxar o PIB no primeiro trimestre.
De acordo com com o BNDES, entre janeiro e maio, foram liberados R$ 3,1 bilhões
para a compra de máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, alta de 18%
com relação ao mesmo período do ano anterior.

O valor representa quase metade dos R$ 6,9 bilhões liberados para a compra de
máquinas e equipamentos no período.
Receita Federal regulamenta Novo Refis; adesão começa em 3 de julho
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) instrução
normativa que regulamenta o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert),
instituído pela Medida Provisória 783/2017. O programa, que ficou conhecido como
novo Refis, vai permitir o parcelamento de débitos vencidos até 30 de abril de 2017.
A MP 783 trouxe uma flexibilização no programa em relação à versão original, editada
na MP 766, que perdeu a validade e previa a inclusão de dívidas vencidas até 30 de
novembro de 2016.
O Pert prevê três possibilidades de adesão ao parcelamento de débitos junto à Receita
Federal e dois tipos para dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN). O prazo máximo para o pagamento será de 180 meses.
O maior desconto previsto é na modalidade de pagamento à vista, com abatimento de
90% nos juros e 50% nas multas – no caso de débitos com a PGFN, ainda há previsão
de desconto de 25% nos encargos e honorários advocatícios.
O prazo de adesão ao parcelamento por pessoas físicas ou jurídicas começa no dia 3
de julho e termina em 31 de agosto.
Simples Nacional fabricante de produtos do sistema monofásico deve
recolher PIS e COFINS em DARF´s próprios
21/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Empresa optante pelo Simples Nacional, fabricante de autopeças
relacionadas na Lei nº 10.485/2002 deve pagar PIS e COFINS em DARF´s
próprios
Desde a instituição do Simples Nacional pela Lei Complementar nº 123 de 2006,
dúvidas ainda pairam sobre a tributação da receita de venda de produtos objeto de
fabricação ou importação, quando enquadrados no sistema monofásico de PIS e
COFINS.
No sistema monofásico de PIS e COFINS, o fisco concentra o recolhimento das
contribuições no fabricante e no importador.
De acordo com a Lei nº 10.485/2002 o fabricante ou importador dos produtos
relacionados nos Anexos e I e II devem recolher o PIS e a COFINS através da
tributação concentrada.
Assim, a empresa optante pelo Simples Nacional, que industrialize ou importe
mercadorias enquadradas no sistema monofásico de recolhimento do PIS e da COFINS,
de que trata a Lei nº 10.485/2002, deve recolher o DAS (Documento de Arrecadação
do Simples Nacional) sem os percentuais destinados as referidas contribuições.
Em contrapartida, deve recolher em DARF (Documento de Arrecadação de Receitas
Federais) próprio o PIS e a COFINS sobre a receita decorrente de venda de produtos
enquadrados no sistema monofásico, conforme alíquotas estabelecidas na respectiva
legislação.

Para esclarecer a questão, a Receita Federal publicou (DOU de 20/06) a Solução de
Consulta nº 99.077/2017, que está vinculada àSolução de Consulta COSIT
nº106/2016.
De acordo com a Receita Federal, na apuração do valor do Simples Nacional devido
mensalmente, a micropessoa jurídica ou pessoa jurídica de pequeno porte que
industrialize produto sujeito à tributação concentrada em relação à Contribuição para
o PIS/Pasep deve segregar as receitas decorrentes da venda desse produto e sobre
essas receitas aplicar as alíquotas previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006,
porém, desconsiderando, para fins de recolhimento em documento único de
arrecadação, o percentual correspondente àquela contribuição.
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, que proceda à industrialização de
produto relacionado nos Anexos I ou II da Lei nº 10.485, de 2002, sujeito à tributação
concentrada em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, deve, na apuração desse
tributo, aplicar sobre a correspondente receita de venda as normas de tributação
concentrada de que trata a Lei nº 10.485, de 2002.
A Receita Federal emitiu a Solução de Consulta nº 99.077/2017 considerando o
disposto no Art. 25-A da Resolução CGSN 94/2011.
Art. 25-A. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
será determinado mediante aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos
I a V e V-A sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 16 a 18. (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 18)
§ 6º A ME ou EPP que proceda à importação, à industrialização ou à comercialização
de produto sujeito à tributação concentrada ou à substituição tributária para efeitos
de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve segregar a receita
decorrente da venda desse produto indicando a existência de tributação concentrada
ou substituição tributária para as referidas contribuições, de forma que serão
desconsiderados, no cálculo do Simples Nacional, os percentuais a elas
correspondentes. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18,
§ 4º-A, inciso I, § 12)
§ 7º Na hipótese do § 6º:
I – a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deverá obedecer à
legislação específica da União, na forma estabelecida pela RFB; (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18, § 4º-A, inciso I)
II – os valores relativos aos demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional serão
calculados tendo como base de cálculo a receita total decorrente da venda dos
referidos produtos sujeitos à tributação concentrada ou à substituição tributária das
mencionadas contribuições. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e §
6º; art. 18, § 4º-A, inciso I, § 12).
Alíquotas sobre a receita de venda de produtos da Lei nº 10.485 de 2002
De acordo com o art. 3º da Lei nº 10.485 de 2002 a alíquota do PIS e da COFINS
depende do destinatário da venda, confira:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas
dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
I – 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação
de produtos neles relacionados;

II – 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidores.
§ 1o Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de
produtos discriminados nesta Lei, inclusive em decorrência de modificações na
codificação da
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata:
I – o caput deste artigo; e
II – o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Como funciona o Sistema monofásico de tributação – concentração de
recolhimento?
No sistema monofásico, o importador e o industrial são responsáveis pelo recolhimento
das contribuições para o PIS e a COFINS em uma única etapa.
Assim, quem apenas comercializa mercadoria enquadrada neste regime, deixa de
recolher sobre sua receita o PIS e a COFINS pagos na etapa anterior.
Trata-se de uma modalidade de substituição tributária, pois a legislação concentra o
recolhimento das contribuições no primeiro da cadeia, no caso o importador ou o
industrial.
Cálculo dos tributos
É necessário ficar atento ao cálculo do DAS, do PIS e da COFINS, visto que o fabricante
e o importador dos produtos relacionados na Lei nº 10.485 de 2002 deve seguir regras
especificadas desta norma, sob pena de ser autuado.
Vale lembrar que a Lei nº 10.147/2000 também concentrou o recolhimento do PIS e
da COFINS no fabricante e no importador de produtos farmacêuticos, produtos de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal.
Confira aqui integra da Solução de 99.077/2017.
Desembolso do BNDES para Finame soma R$ 6,951 bi de janeiro a maio,
queda de 6%
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$
6,951 bilhões para a linha Finame, voltada para o financiamento de investimentos em
bens de capital, no acumulado de janeiro a maio, queda nominal (sem considerar a
inflação) de 6% em relação a igual período de 2016. A queda é menor do que a
registrada no primeiro trimestre, quando os valores liberados para a Finame ficaram
11% abaixo de 2016, também em termos nominais.
Em nota, o BNDES informou que houve alta nominal de 42% nas aprovações da
Finame nos primeiros cinco meses de 2017, frente a igual período de 2016. “O maior
destaque, em termos de valor aprovado da Finame, são os Programas Agrícolas do
Governo Federal – dentre eles o Moderfrota.
Excluindo-se das aprovações da Finame a parcela referente ao segmento agrícola, bem
como ônibus e caminhões, chega-se a uma taxa de crescimento de 168%, entre
janeiro e maio de 2017”, diz o texto divulgado pelo BNDES nesta terça-feira, 20.
A nota do BNDES destacou ainda o avanço nos desembolsos do Progeren, linha de
crédito para capital de giro, que foi reativada, com injeção de recursos, no início deste

ano. Segundo o banco de fomento, a linha liberou R$ 2,7 bilhões nos primeiros cinco
meses do ano, crescimento nominal de 365% em relação a igual período de 2016. Nos
últimos 12 meses, os desembolsos do Progeren somam R$ 4,8 bilhões, 172% acima
do registrado no período imediatamente anterior.
No total, porém, o BNDES viu os desembolsos encolherem 13% em termos nominais
e 17%, quando considerada a inflação. O maior tombo foi visto nos projetos da
indústria, que desembolsaram R$ 5,823 bilhões de janeiro a maio, queda nominal de
34% ante igual período de 2016.
Já os projetos de infraestrutura receberam 1% menos do que nos cinco primeiros
meses de 2016, ainda sem considerar a inflação, somando R$ 10,265 bilhões. O setor
de comércio e serviços recebeu R$ 6,153 bilhões em empréstimos, 14% menos.
O melhor desempenho ficou com a agropecuária. Os projetos do setor desembolsaram
R$ 5,497 bilhões de janeiro a maio. Em termos nominais, o valor ficou estável na
comparação com os cinco primeiros meses de 2016.
Rodrigo Maia diz que BNDES beneficia poucos em detrimento de muitos
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da república em exercício, Rodrigo Maia, aproveitou o discurso em um
seminário sobre segurança pública para fazer críticas indiretas ao delator Joesley
Batista, ao citar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) favorece poucos empresários.
“O Brasil vem há muito anos privilegiando poucos em detrimento da maioria da
população brasileira; e tenho reafirmado esse tema na Previdência”, disse. “Digo
também no sistema financeiro, o BNDES beneficia poucos em detrimento de muitos,
muitos pequenos e médios empresários que poderiam gerar milhões de empregos”,
completou.
A narrativa coincide com a versão divulgada nesta terça-feira, 20, em vídeo pelo
presidente Michel Temer que antes de viajar para a Rússia disse que seu governo
cortou “práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro
público jorrado sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso”.
Temer também não citou diretamente Joesley.
Maia disse ainda que o Brasil hoje vive “a falência de muitas coisas”. “A falência do
nosso sistema político eleitoral, a falência do sistema fiscal do governo federal dos
Estados e municípios, a falência da nossa Previdência”, disse.
O presidente em exercício destacou também que o País atravessa uma série de crises.
“Hoje vivemos crises que não são pequenas e são enormes e a cada um de nós, e
todos os brasileiros, cabe construir soluções. Vamos precisar, neste momento de crise
aguda que vivemos, reconstruir o nosso País em varias áreas”, disse.
No seminário, que aconteceu no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), entidade
que tem como sócio o ministro do STF Gilmar Mendes, Maia destacou ainda que o
governo federal tem cada vez mais assumido a responsabilidade pela segurança
pública.
“O Brasil precisa de uma refundação e o tema de segurança é uma prioridade de todos
nós”, destacou, ressaltando que o Congresso Nacional estará pronto para colaborar
com leis e com o novo marco de segurança pública.

Secretaria da Fazenda tenta recuperar R$ 574,3 mi em dívidas de empresas
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo realiza nesta quarta-feira (21) três
ações com o objetivo de recuperar R$ 574,3 milhões em dívidas de ICMS.
Elas acontecem em três diferentes frentes: aplicação de regime especial de fiscalização
sobre empresas consideradas devedoras recorrentes; operação para investigar
companhias suspeitas de emitir "notas fiscais frias" e envio de comunicados a
contribuintes que precisam regularizar declarações.
O regime especial será imposto a 79 empresas que somam R$ 260 milhões em dívidas
com o fisco paulista.
Entre as regras as quais elas serão submetidas está a obrigatoriedade de comprovar
o pagamento de seus impostos apurados a cada mês até o 3º dia útil do mês seguinte.
Equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda visitarão as empresas para notificar
pessoalmente os contribuintes.
FRAUDES
Outro braço das ações para recuperar imposto é uma nova etapa da Operação Quebra
Gelo, contra fraudes que teriam o objetivo de sonegar o pagamento do imposto.
A investigação acontece na zona dul da capital paulista e terá como alvo 24
companhias.
Segundo o delegado tributário Wildson Gonçalves de Melo, foi identificado que essas
empresas estariam emitindo notas fiscais em patamar incompatível levando em conta
informações tempo de atividade e movimentações financeiras.
A suspeita é que sejam, na verdade, companhias de fachada criadas com o objetivo
de emitir notas fiscais de venda de produtos para outras empresas.
Com isso, gerariam crédito para abatimento no pagamento de ICMS das companhias
contra as quais foram emitidas as notas fiscais frias.
A secretaria identificou R$ 103 milhões em vendas suspeitas feitas entre janeiro de
2016 e 1º de junho deste ano. Com isso, teriam sido gerados R$ 18 milhões em
créditos irregulares.
Caso as fraudes sejam confirmadas, as inscrições estaduais das empresas que as
emitiram serão consideradas nulas e companhias que se beneficiaram do crédito
indevido serão cobradas pelo fisco. Seus responsáveis também podem ser alvo de
ações penais.
REGULARIZAÇÃO
A pasta também informa que enviará notificações a 233 contribuintes que não
declararam corretamente suas vendas feitas remotamente a consumidores finais de
outros Estados (tipo de venda comum no principalmente comércio eletrônico).

A secretaria informa que não foram declarados R$ 296,3 milhões, que correspondem
ao imposto interestadual (que, desde 2016, é repartido entre São Paulo e o Estado do
consumidor dos produtos).
Foram identificadas irregularidades em vendas feitas entre janeiro de 2016 e março
deste ano, principalmente em empresas de médio e grande porte.
As pendências devem ser ajustadas em até 45 dias, sob pena de multa.
Infraestrutura demite 118 mil empregados em 12 meses
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O setor de infraestrutura cortou 118 mil de vagas nos últimos 12 meses até abril deste
ano, o que corresponde a uma retração de 14,7% do total de empregados, segundo a
Brasinfra (associação de infraestrutura).
No acumulado dos últimos dois anos, a queda é de 27,4%.
"São demissões de mão de obra menos qualificada, que costuma ser temporária, mas
também milhares de engenheiros e técnicos", afirma o diretor Carlos Laurito.
Mesmo com diversos projetos de obras em discussão pelo governo, não há perspectiva
de uma melhora no emprego a curto prazo, segundo o executivo.
A criação, na semana passada, de um comitê de projetos de infraestrutura rodoviária
sinaliza que os planos do PPI (Programa de Parceria de Investimentos) devem
prosseguir, mesmo com a instabilidade no governo, diz ele.
"Nosso pleito é que sejam retomadas obras do PAC [Programa de Aceleração do
Crescimento] que estão paradas."
Infraestrutura não vai se resolver só com investimento privado, diz setor
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O problema da falta de infraestrutura não vai se resolver só com investimento privado,
avalia Venilton Tadini, presidente-executivo da Abdib (entidade de infraestrutura e
indústria de base).
"Existe uma quimera de achar que só as concessões e o PPI [Programa de Parceria de
Investimentos] vão resolver a questão. Não é verdade, até pelo estoque de estrutura
na mão do Estado."
No caso das rodovias, por exemplo, 90% é controlado por governos, diz ele. O
executivo defende o programa Avançar, que deverá contar exclusivamente com
investimento público.
O pacote, a ser lançado, é uma espécie de PAC do atual presidente, só com obras que
possam ser concluídas até o fim de 2018.

Há questionamentos, porém, sobre a capacidade de investimento do governo.
"Se há uma crise fiscal, é necessário realocar. A indústria está ociosa e ainda é preciso
estruturar as concessões. Os liberais que me perdoem, mas resta o Estado para
recuperar a confiança."
Governo sofre derrota na reforma trabalhista em comissão do Senado
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo do presidente Michel Temer sofreu uma derrota na reforma trabalhista no
Senado nesta terça-feira (20), com a rejeição do relatório de Ricardo Ferraço (PSDBES), por 10 votos contrários e 9 favoráveis na CAS (Comissão de Assuntos Sociais) da
Casa.
A rejeição é um revés político do governo, que conta com a aprovação da reforma,
principalmente após o agravamento da crise política.
Apesar do revés, o resultado da votação não interrompe a tramitação da proposta do
governo. Isso porque o posicionamento do colegiado é um parecer, e a decisão final
cabe ao plenário do Senado.
A reforma, amplamente apoiada por 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.
A derrota do governo teve resposta negativa no mercado financeiro. A Bolsa brasileira
caiu 2% e fechou abaixo do patamar registrado no dia 18 de maio, o dia seguinte à
divulgação da notícia de que Joesley Batista havia gravado o presidente Michel Temer.
A cotação do dólar comercial subiu 1,27%, para R$ 3,3310.
O parecer aprovado pela comissão do Senado foi o voto em separado do senador Paulo
Paim (PT-RS), que apresentou mudanças no texto encaminhado pela Câmara.
A matéria agora será encaminhada para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça),
onde deve ser lida pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), nesta
quarta-feira (21). Jucá opinou sobre a legalidade da matéria com base no texto
aprovado em abril na Câmara.
Serão levados ao plenário os três relatórios (de Ferraço, Paim e Jucá), dos três
colegiados, para apreciação dos 81 senadores. No plenário deve ser feita a votação de
apenas um deles e, se aprovado, os demais são rejeitados.
A tendência do governo é apresentar o documento de Ferraço, que foi aprovado na
CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado no início do mês e não altera o
projeto aprovado na Câmara.
A previsão é que o colegiado vote o texto na semana que vem, no dia 28, última etapa
antes da votação no plenário.

A ausência de Sérgio Petecão (PSD-AC) e os votos contrários de Hélio José (PMDBDF), Otto Alencar (PSD-BA) e Eduardo Amorim (PSDB-SE) foram decisivos para o
revés sofrido na votação de terça.
Antes do início da sessão, o governo contava com o apoio dos parlamentares das três
siglas que compõem a base aliada. A ausência de Petecão abriu caminho para o voto
contrário de Alencar. Apesar de pertencer ao PSDB, principal aliado do governo Temer,
Amorim votou contra o relatório de Ferraço.
Antes do início da votação, Jucá já previa a derrota e ensaiava o discurso governista.
Ele repetiu várias vezes que, independentemente do resultado desta terça, o governo
Temer seria conhecido pela criação de vagas e pela melhoria do mercado de trabalho.
PROVOCAÇÕES
A presidente da CAS, Marta Suplicy (PMDB-SP), ouviu provocações de seus ex-colegas
de partido.
"Vossa Excelência sabe o quanto um trabalhador de São Paulo sacoleja dentro de um
ônibus para chegar ao seu local de trabalho. Estamos tirando daquele que é pobre,
que se ferra, que está no trânsito, que tem que enfrentar filas, que tem que pegar
ônibus com chuva, com sol", disse a líder do PT no Senado, Gleisi Hoffmann (PT-PR).
Marta se mostrou incomodada, mas disse que na condição de presidente do colegiado
não ia falar sobre seus sentimentos sobre a reforma.

Para presidente do PSDB, governo 'falhou' na reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE) disse que governo "falhou" ao
deixar a oposição vencer nesta terça-feira (20) na votação da reforma trabalhista na
CAS (Comissão de Assuntos Sociais) do Senado.
"O governo levou todo mundo para Moscou e esqueceu da votação", disse o tucano.
Tasso se referia o fato de tanto o ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo)
e o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC) terem viajado para a Rússia com o
presidente Michel Temer.
A fala do tucano é uma resposta ao ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral), que
disse mais cedo que a derrota do governo na CAS era culpa do PSDB.
Na visão de Tasso, faltou uma atuação do governo para evitar que o senador Eduardo
Amorim (PSDB-SE) se ausentasse na votação desta terça, o que reverteria a votação
da reforma na Comissão.
Amorim, um dos votos contrários à aprovação do texto da reforma, já havia avisado
ter questões pessoais para se posicionar contra o projeto. Para Tasso, faltou um acordo
com o senador para que ele não comparecesse à sessão, abrindo espaço para o voto
do suplente.
O relatório do tucano Ricardo Ferraço (ES) foi derrotado na CAS por 10 votos contrários
e 9 favoráveis. Contribuíram para o revés do governo, além da negativa de Amorim,
a ausência do senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Votou no lugar do acriano Otto
Alencar (PSD-BA), contrário à reforma.
As críticas de Tasso são corroboradas por Ferraço. Segundo ele, mesmo que a derrota
desta terça não atrapalhe a tramitação da reforma trabalhista, é uma sinalização muito
ruim para o Palácio do Planalto.
"Foi um enorme sobressalto que demonstra fraqueza do governo", disse,
acrescentando que o governo não está em condições, devido à crise política, de "gerar
informações que possam parecer que está andando de lado".
As reformas podem não ser suficientes para proteger Temer
21/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Derrota em votação da reforma trabalhista mostra que a base do governo não
é unida a ponto de garantir a aprovação de projetos difíceis como a
Previdência

A imagem de governo reformista vendida pelo presidente Michel Temer foi um dos
responsáveis para que o barulho após a revelação de seu possível envolvimento com
um esquema de corrução fosse baixo o suficiente para ele sobreviver por mais de um
mês. Ele ainda conta com os olhos fechados do mercado, de empresários e, claro, de
parte muito expressiva do Congresso. Mas o escudo das reformas está rachado.

A derrota na votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
foi um tremendo erro de cálculo da base governista. Se tivessem contado direito os
votos, teriam esperado para votar o assunto na semana que vem, com chances
maiores de aprovação. Chama a atenção o fato de votos de senadores do PMDB e
PSDB terem sido decisivos para a derrota.
O resultado não significa fim de linha para a reforma trabalhista. Desde o início esse
era o assunto mais fácil de passar em um Congresso aberto às demandas do setor
produtivo – como demonstra a recente negociação de um novo Refis, que deixou o
governo com um prejuízo maior do que o esperado.
O texto aprovado na Câmara já está pronto para o plenário do Senado (basta ser feita
a votação na Comissão de Constituição e Justiça), com grandes chances de aprovação,
já que é exigida apenas maioria simples.
Essa reforma, no entanto, não mexe com a estrutura caduca do Estado brasileiro, só
com as relações privadas de trabalho. A agenda para a reconstrução do Estado
começou com a aprovação do teto para os gastos públicos, em um tempo em que
Temer não estava enrolado em um escândalo particular de corrupção. Agora, avançar
uma reforma da Previdência, seguida de reformas eleitoral, tributária, fiscal e
administrativa é algo que está cada vez mais longe das possibilidades do governo.
Desse tema, o mais urgente é a reforma da Previdência. Já bastante descaracterizado
na comissão especial, o projeto deve sofrer novas mudanças – uma delas para criar
uma regra de transição mais leve para funcionários públicos conseguirem suas
aposentadorias integrais e paritárias com o pessoal da ativa. Mais coisas devem ficar
pelo caminho e já se dá como certa a necessidade de uma nova reforma em 2019.
O discurso reformista de Temer também esconde sua maior preocupação no Congresso
neste momento: manter engavetos os pedidos de impeachment e garantir que a
denúncia que será feita pela Procuradoria-Geral da República não avance.
O apoio de fora do Congresso tende a ficar cada vez mais fino. No mesmo dia em que
o governo amargou a derrota na CAS, a Polícia Federal confirmou que vê indícios de
crime de corrupção cometido pelo presidente.
Em depoimento, o operador do PMDB Lúcio Funaro disse que Temer orientou a
distribuição de R$ 20 milhões vindos da corrupção no FGTS. E ainda se soube
recentemente que há indícios de que algo de errado aconteceu na reforma de uma
casa da filha do presidente. Pode ser seu tríplex.
Temer diz que esses são fatos desprezíveis e desprezáveis. São para ele e para seus
assessores palacianos com estômago para esse tipo de declaração. As reformas são
cada vez menos um argumento para que esse discurso seja tolerado pelo resto da
sociedade.
(Guido Orgis – colunista do Jornal Gazeta do Povo)
Caiado falta a sessão da CAS por desconforto com reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado (GO), foi um dos senadores governistas
que faltaram à sessão da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), nesta terça-feira, 20.
Ele acabou substituído pelo senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), que votou a favor da
reforma trabalhista. Apesar da ausência de Caiado não ter interferido no resultado
final, ele sinalizou que está desconfortável com a proposta defendida pelo governo
Michel Temer.

Caiado disse a aliados que não concorda com a ideia de que os senadores devem
apenas “chancelar” a proposta que veio da Câmara sem nenhuma modificação.
Ele também não gostou da possibilidade de o governo editar posteriormente uma
Medida Provisória (MP) para fazer mudanças no texto, entre elas um possível recuo
sobre a extinção da contribuição sindical, deixando o ônus da aprovação do texto
original para os parlamentares.
Oficialmente, Caiado afirmou que se ausentou para priorizar questões médicas.
Questionado se teria votado a favor da reforma, o senador disse que só vai se
manifestar no plenário. A expectativa do governo é de que, após passar pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), o projeto seja votado no plenário no dia 28 de junho.
O governo conta com 46 votos pela aprovação, apenas cinco a mais do que o mínimo
necessário.
Ausente que votaria a favor da reforma trabalhista, Petecão rejeita culpa
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um compromisso fez com que o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) não conseguisse
chegar a tempo em Brasília para votar o relatório na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). O senador, que se declara a favor da reforma, poderia ter garantido a vitória
do governo na CAS, já que o suplente de Petecão – Otto Alencar (PSD-BA) – votou
contra a reforma e garantiu a derrubada do relatório por apenas um voto de diferença.
Com Petecão, o placar teria sido o contrário: 10 a favor e 9 contra. O senador, porém,
nega qualquer culpa.
“Meu irmão, eu não votei. Tem que ir atrás de quem votou”, disse o senador por
telefone logo após desembarcar em Brasília às 18h35 desta terça-feira. “O problema
não foi eu. O problema foi quem votou contra: os senadores Hélio José (PMDB-DF) e
Eduardo Amorim (PSDB-CE)”, argumenta, ao comentar que a derrota é um sinal de
que o governo Michel Temer tem uma base frágil no Congresso.
“Eu não tenho que dar explicações sobre a minha ausência. Deveria me explicar se eu
não votasse com o governo”, diz Petecão. O senador afirma que “não lamenta” sua
ausência na sessão da CAS realizada mais cedo. “Não lamento porque tinha
compromisso no Acre”, disse, ao reafirmar que teria votado a favor da reforma e que
votará “sim” no plenário a favor da reforma trabalhista.
Moreira Franco admite que derrota na CAS ‘dá sinal ruim’
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, disse ao jornal
“O Estado de S. Paulo” que foram “surpresa” para o governo os votos que levaram à
derrota da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado.
Reconheceu ainda que “foi um sinal ruim” para o mercado, mas garantiu que esse
resultado “será revertido” na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário,
onde prevê aprovação do texto.
“Isso não nos esmorece e não vamos nos intimidar com nenhum obstáculo. Vamos
concluir o processo de modernização do Estado brasileiro”, declarou Moreira.
O ministro descartou ainda que o resultado negativo do Senado possa influenciar votos
na Câmara, seja para reforma da Previdência, seja para rejeitar possível denúncia da
Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O ministro disse
ainda que espera que os problemas políticos “não contaminem a economia, que dá
sinais de recuperação”.

Após “lamentar” que os senadores Hélio José (PMDB-DF) e Eduardo Amorim (PSDBSE) tenham votado contra o governo e derrubado o texto na CAS, o ministro disse que
a surpresa se deu “principalmente porque o PSDB sempre alardeou ser favorável às
reformas”. O ministro emendou: “Lamento muito que essas pessoas, que causaram
isso, não tenham dimensionado essa sinalização (ruim para a economia). E mais,
pessoas que se diziam compromissadas.”
Ele reconheceu que o resultado cria insegurança e dúvidas com relação à recuperação
da economia. Questionado se houve um escorregão do governo no acompanhamento
da votação, o ministro reagiu: “Escorregão, não, eles é que não cumpriram o
compromisso”. Em relação ao discurso contra o Planalto feito pelo líder do PMDB,
senador Renan Calheiros (AL), o ministro disse que “já era esperado”.
Para evitar novos resultados negativos no Congresso, segundo o ministro, o governo
vai continuar “conversando muito, dando prosseguimento às articulações,
promovendo a aglutinação dos aliados que entendem que nosso compromisso é com
a recuperação da economia”. Moreira Franco avisou que o governo já está se
preparando para dar prosseguimento à votação da reforma da Previdência na Câmara,
apesar das adversidades.
“Os números mostram que a economia brasileira está melhorando”, disse, citando os
dados positivos divulgados nesta terça-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho sobre
criação líquida de empregos, o comportamento dos juros e da inflação e os recentes
resultados do PIB. “São indicadores importantes que nos dá confiança de que País está
entrando nos trilhos.”
Ignorando os problemas que o governo deverá enfrentar na Câmara, Moreira disse
que “a economia não tem capacidade de absorver uma reforma meia sola”, em
referência a um possível enxugamento da reforma da Previdência.
“Não vamos temer dificuldades. Vamos continuar dialogando, conversando. Mas, para
enfrentar de forma adequada a crise econômica temos de concluir o processo (das
reformas)”, afirmou.
O ministro minimizou o que está sendo chamado de “cochilo” da base governista na
Câmara, que permitiu à oposição dar andamento na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe eleição
direta em caso de vacância da presidência da República. “Isso não é problema. Não
foi nada”, esquivou-se.
Questionado se o governo temia que a derrota na CAS do Senado, aliada ao
andamento do texto das diretas na Câmara, não poderia ser encarada como mais uma
derrota do Planalto, com potencial para contaminar votações no plenário da Câmara,
o ministro evitou fazer qualquer ligação entre o resultado do Senado e outras votações
na Câmara:
“Não veja diabo onde não tem. Esses problemas políticos, decorrentes do ambiente
judicial, podem influenciar, mas a economia brasileira está dando sinais de
recuperação e nós estamos empenhados em evitar essa contaminação”.
Ele lembrou que o governo está trabalhando pela retomada dos empregos e a
recuperação da economia e, em outras áreas, como a judicial, o advogado Antonio
Claudio Mariz está tomando todas as ações, nos níveis adequados, para dar as
explicações e esclarecimentos. “E assim as coisas estão indo, de forma difícil, mas
bem sucedida.”

Líder do DEM na Câmara defende que governo priorize reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A derrota do governo na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado acendeu a
luz amarela entre os governistas na Câmara. O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho
(PB), concluiu que a rejeição do texto da reforma trabalhista mostra que o governo
não pode gastar energia com duas matérias de peso em articulação no Congresso
Nacional ao mesmo tempo. Para Efraim, é preciso esperar a aprovação da trabalhista
para retomar a articulação da previdenciária na Câmara.
“Não dá para pensar em cronograma da Previdência sem concluir a trabalhista. É um
desafio de cada vez”, afirmou. Efraim admitiu que a derrota foi “impactante”, mas que
agora o governo precisa responder com fatos “e não com discursos”.
Outros líderes aliados minimizaram a votação na CAS e disseram que o governo vai
recuperar o estrago nas próximas etapas da tramitação. “É só a posição de uma
comissão que deu parecer desfavorável. O que interessa é a CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça)”, disse o vice-líder do governo, deputado Beto Mansur (PRBSP). O parlamentar, que defende a retomada imediata das articulações para aprovar
a reforma da Previdência, rechaçou a tese de que haverá repercussão negativa sobre
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Câmara.
Relator da reforma trabalhista na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN) não escondeu
a frustração com a derrota de seu texto na CAS, mas acredita que o governo tem
condições de reverter o resultado. “É ruim, claro. O que vale é o resultado final. A
guerra não está vencida não”, declarou.
Enquanto os governistas desconversavam sobre a derrota no Senado, os
oposicionistas tripudiaram no plenário da Câmara. “Parece aqui um velório de fim de
governo”, ironizou o líder da Minoria, José Guimarães (PT-CE). O petista lembrou que
o governo não tem os 308 votos para aprovar a reforma previdenciária em dois turnos
e disse que o presidente Michel Temer já não tem mais condições políticas de conduzir
o governo. “Esse País caminha para o abismo”, concluiu.
Eunício: meu compromisso é que reforma trabalhista seja votada neste
semestre
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), minimizou a derrota da reforma
trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e qualquer atraso na tramitação
do projeto.
“A comissão é um espaço de debate, mas a decisão final será no plenário”, afirmou.
De acordo com o presidente do Senado, a previsão é de que reforma trabalhista
chegue ao plenário do Senado em 28 de junho.
Eunício também negou que tenham acontecido atrasos na tramitação do projeto. Ele
afirmou que, desde o início, seu compromisso era que a reforma trabalhista fosse
votada até o início do recesso parlamentar, que começa oficialmente em 18 de julho.
Não dá para entender resultado da CAS como derrota, diz ministro do
Trabalho
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse nesta terça-feira, 20, que a rejeição
do parecer da reforma trabalhista pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado
não pode ser entendida como uma derrota do governo. O ministro demonstrou

convicção de que a proposta será aprovada. “O governo continua acreditando que
Senado terá compreensão da (importância da) aprovação da modernização das leis
trabalhistas”, comentou.
Nogueira ressaltou que o Senado tem autonomia e que cada comissão tem o seu perfil.
O ministro lembrou ainda que, apesar da rejeição na CAS, a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) já havia aprovado a matéria, que segue agora para a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) e depois para o plenário. “A reforma trabalhista será
aprovada e o trabalhador verá que não sofreu nenhuma subtração de direitos. Teremos
segurança jurídica e geração de empregos”, disse.
O ministro rebateu argumentos de que o resultado desta na CAS seria um sinal de
defecções na base aliada do governo. “A base não está desarticulada. Foi uma votação
em uma comissão”, disse.
Nogueira também descartou a possibilidade de as eleições do ano que vem já estarem
afetando a avaliação dos parlamentares sobre como votarão em relação à proposta.
“Não podemos ser escravos da próxima eleição. Temos de pensar na futura geração”,
afirmou.
Nogueira desconversou sobre negociações de medidas para “ajustar” a reforma que
será votada no Senado. Uma demanda dos sindicalistas é a recriação do imposto
sindical por Medida Provisória. “Precisamos aguardar que Senado conclua sua agenda.
Depois disso, a gente vai (discutir)”, afirmou.
“O processo de mudança das relações de trabalho não encerra com votação da
proposta. Depois vem fase da regulamentação”, destacou o ministro.
Para ministro do Trabalho, economia volta a dar sinais de recuperação
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A geração de mais de 34 mil vagas formais de emprego no mês de maio reforça a
percepção de retomada da atividade, avaliou nesta terça-feira, 20, o ministro do
Trabalho, Ronaldo Nogueira. “Podemos constatar que economia volta a dar sinais de
recuperação, e a geração de empregos é um indicador que mostra isso”, disse.
O ministro afirmou ainda que o governo trabalha para manter a tendência de alta no
emprego e ressaltou que, dos cinco primeiros meses do ano, houve resultado positivo
em três (fevereiro, abril e maio). Mas Nogueira reconheceu que projetar agora um
saldo positivo para o ano é prematuro. “Gostaria de garantir isso (que o ano terminará
com geração de emprego), mas não posso garantir”, admitiu.
No acumulado do ano até maio, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) mostrou abertura de 48,5 mil vagas, um número melhor do que em igual
período de 2016 (-448.011) ou de 2015 (-243.948). “Dá para comemorar isso, é sinal
de que economia se estabiliza, emprego volta a dar sinais de recuperação”, destacou
Nogueira.
Em maio, quatro dos oito principais setores da economia geraram vagas. “Acreditamos
que a economia se consolida mês a mês, e os setores vêm apresentando sinais de
recuperação. Mesmo aqueles que apresentaram resultados negativos, na comparação
com o mesmo período de 2016 e 2015, os números são menores”, afirmou o ministro.
O coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães,
lembrou que o desempenho de setores como indústria de transformação (que gerou
1,4 mil vagas) e serviços (que abriu quase 2 mil postos) está “condizente” com a
sazonalidade do período, bem como a geração de 46 mil vagas na agricultura, também
verificada em meses de maio de anos anteriores. Daqui para frente, a tendência é que

o saldo total oscile até atingir o pico do emprego, entre os meses de setembro e
outubro.
Mas o técnico também ponderou que é difícil fazer projeções para o desempenho do
mercado de trabalho no ano. “O mercado de trabalho é caixinha de surpresas, não
temos como ter certeza dos próximos resultados”, disse.
Jucá vai pedir urgência para reforma trabalhista em plenário após votação
na CCJ
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), minimizou nesta terça-feira, 20, a
derrota da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado e
explicou a estratégia para os próximos dias de tramitação do projeto no Senado.
“A oposição comemora o resultado como uma vitória, mas na parte técnica não há
qualquer prejuízo para a reforma. O governo tem maioria e vamos aprovar o projeto
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário”, afirmou.
Jucá será o relator do projeto na CCJ. O senador já divulgou, por meio de sua
assessoria, relatório semelhante ao do senador Ricardo Ferraço, favorável ao projeto.
Nesta quarta-feira, 21, o relatório será lido na comissão, mas a votação deve acontecer
apenas na semana seguinte. O senador explicou que, após a votação, irá pedir regime
de urgência para projeto no plenário.
“O projeto vai tramitar com urgência e, dessa forma, se houver emendas em plenário,
não há necessidade de voltar à CCJ para discutir essas modificações”, afirmou Jucá. A
tática é para ganhar tempo e não atrasar ainda mais o calendário do governo.
Tramitação
A derrota na CAS levantou suspeita se a base do governo estaria suficientemente
alinhada para aprovar o projeto na CCJ. Mas, ainda que a reforma trabalhista seja
rejeitada em mais uma comissão, o projeto seguirá para o plenário normalmente.
No plenário, são apresentados os relatórios aprovados em cada comissão: parecer
favorável aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, parecer contrário
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e parecer favorável de Romero Jucá, que
ainda será analisado pela CCJ. Os senadores votarão um requerimento para escolher
qual parecer será votado em plenário. O líder do governo vai trabalhar para que seja
votado o parecer favorável.
Padilha: governo tem ‘plena convicção’ da aprovação da reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB), relativizou a rejeição da reforma
trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado e afirmou que o governo
tem “plena convicção” da aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) e espera uma vitória com “margem bastante dilatada de votos” no plenário da
Casa.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Padilha afirmou que o resultado da votação na
CAS, de dez votos a nove pela rejeição do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDBES), é corriqueiro no Congresso. “A votação trouxe algo que é corriqueiro na lide
parlamentar: perde na comissão e ganha no plenário”, afirmou o ministro.
“Aliás, isso já aconteceu na Câmara dos Deputados com esse mesmo projeto”,
destacou. Na Câmara, os deputados chegaram a rejeitar um requerimento de urgência

para votar o projeto, que acabou sendo aprovado por 296 votos favoráveis e 177
contrários.
O ministro reforçou que nesta quarta-feira, 21, a CCJ deverá ler o relatório
apresentado pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). “Na semana
que vem, haverá a votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde nós temos
convicção plena de que vamos aprovar”, disse.
No plenário, o ministro afirmou que a expectativa é para aprovação com uma margem
vantajosa nos votos. “Depois vamos ao plenário, onde temos certeza que teremos
aprovação por uma margem bastante dilatada de votos”, declarou. O ministro fez eco
às declarações do presidente Michel Temer (PMDB), que, em viagem a Moscou,
classificou a derrota na Comissão como “muito natural” e afirmou que no plenário “o
governo vai ganhar”.
Comisssão aprova voto em separado de Paulo Paim sobre reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Com a rejeição do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou em votação simbólica o voto em separado
do senador Paulo Paim (PT-RS). Esse será o documento chancelado pela CAS que
acompanhará o projeto que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Após a rejeição do relatório de Ferraço na CAS por placar de 10 a 9, a presidente da
CAS, Marta Suplicy (PMDB-SP), pediu a designação de um novo relator e sugeriu o
nome de Paulo Paim.
O parlamentar já havia apresentado voto em separado – espécie de relatório
alternativo ao oficial. O nome do senador gaúcho foi aprovado pelos demais e, assim,
o voto em separado de Paim foi submetido. Em votação simbólica, o texto foi aprovado
pelo quórum da CAS.
“Aprovado o voto em separado do senador Paim, que passa a constituir parecer da
Comissão, contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 38 de 2017”, disse Marta, que foi
acompanhada de palmas.
O voto em separado de Paim será anexado ao parecer prévio de Ferraço aprovado na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Os documentos serão enviados à Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ). Lá, será votado um terceiro relatório que também será
juntado aos outros dois.
Os pareceres irão ao plenário e servem de referência para os senadores entenderem
a avaliação do projeto sob diferentes óticas: econômica, social e legal. Os pareceres,
porém, não indicam nem obrigam voto no plenário. Ao contrário das comissões,
senadores votarão o próprio projeto no plenário – e não relatórios sobre o tema.
Maia nega que derrota da reforma trabalhista mata reforma da Previdência
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou nesta tarde de
terça-feira, 20, que o resultado da votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do
Senado que derrotou o relatório da reforma trabalhista teria matado a tramitação da
reforma da Previdência na Câmara. “Não tem nada morto. Estamos do ponto de vista
fiscal quase mortos, por isso a gente precisa da reforma da Previdência”, respondeu.
De passagem pela Câmara, Maia disse que deputados e senadores têm consciência da
importância das matérias, por mais difícil que sejam”. “Não é um bom resultado, mas

tem a CCJ e o plenário. E o presidente Eunício Oliveira me deu muita certeza de que
o plenário deve encaminhar positivamente a reforma”, acrescentou.
O deputado enfatizou que a reforma trabalhista moderniza a legislação e pode gerar
mais empregos. “É isso que as pessoas precisam entender”, insistiu. Ele acredita que
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e no plenário o governo tem
maioria para garantir a aprovação do projeto.
Sobre a reforma política, Maia contou que promoveu um café da manhã com líderes
partidários na residência oficial onde fez um apelo para que o assunto seja retomado
o mais breve possível, com um texto encaminhado antes do recesso de julho. Maia
disse esperar que em 2018 haja uma regra de transição e em 2022 um modelo com
mais “apelo”. “Vim relatar minha conversa com o presidente do Senado Eunício
Oliveira. Neste tema, há um interesse maior do Congresso do que do governo”,
afirmou.
Maia desconversou ao ser questionando sobre a denúncia da Polícia Federal contra o
presidente Michel Temer. “Vamos esperar a denúncia do doutor Janot”, respondeu.
Caged confirma previsões de recuperação gradual do emprego, diz Meirelles
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou nesta terça-feira, 20, seu perfil no
Twitter para comemorar o resultado do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) de maio, com a criação de 34.253 postos de trabalho com
carteira assinada no mês passado.
“Este número confirma nossas previsões de uma recuperação gradual do emprego”,
afirmou o ministro na rede social. “Na retomada do crescimento, a economia demanda
algum tempo para atingir o nível de emprego que desejamos. O importante é que o
rumo está certo”, completou.
Esse foi o segundo resultado positivo seguido e o primeiro para meses de maio desde
2014, quando foram abertas 58,8 mil vagas.
Nos cinco primeiros meses de 2017, há uma abertura de 48.253 postos de trabalho
com carteira assinada. Em 12 meses, porém, há um fechamento de 853.665 vagas.
Lindbergh Farias diz que Temer ‘não tem condições de aprovar mais nada’
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), comemorou a derrota da reforma
trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e defende que o governo Michel
Temer não tem força política para aprovar nenhum tema no Congresso. “Está claro
que essa reforma não vai passar nem na Comissão de Constituição e Justiça, nem no
plenário”, disse.
“Essa reforma morreu. Temer não tem condições de aprovar mais nada. É como se
hoje a oposição e parte da base governista tivessem dito que Temer não pode
continuar sendo presidente da República”, disse o senador fluminense.
Lindbergh lembrou que a oposição previa 7 ou 8 votos contra a reforma quando o
tema chegou à CAS há 15 dias. “Houve uma grande virada”, disse, ao comentar que
há “sentimento generalizado” de aumento da força da oposição no Congresso.

‘Governo vai ganhar no plenário’, diz Temer sobre reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer demonstrou confiança no início da noite desta terça-feira,
20, em Moscou, que o governo poderá reverter a derrota na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado. Segundo ele, a vitória do governo no plenário é “certíssima”.
Temer convocou uma entrevista coletiva de última hora, na qual só respondeu a
perguntas sobre a decisão da comissão do Senado.
Para Temer, a derrota é “muito natural”, porque os projetos passam por várias
comissões, onde se “ganha em uma comissão, perde na outra”. “O que importa é o
plenário. Portanto, é uma etapa só. Vocês se recordam que no caso da Câmara dos
Deputados houve um primeiro momento em que a urgência não chegou a ser votada
para ser aprovada e depois foi ao plenário e ganhamos com muita facilidade”,
recordou. “O plenário vai decidir e lá o governo vai ganhar. É maioria simples.”
Questionado sobre se tinha convicção dessa vitória, Temer reiterou que não haverá
derrota na votação final. “Está certíssimo no plenário. Nós vamos ganhar, o governo
vai ganhar no plenário”, frisou.
De acordo com o presidente, a derrota “não é surpresa negativa”. “Isso é assim
mesmo. Tem várias fases, várias etapas, e nas etapas você ganha uma, perde outra”,
insistiu. “O que importa é o plenário. O Brasil vai ganhar no plenário.”
Bolsa cai 2% com derrota da reforma trabalhista em comissão do Senado
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Bolsa brasileira caiu 2% nesta terça-feira e fechou abaixo do patamar registrado no
dia 18 de maio, o dia seguinte à divulgação da notícia de que Joesley Batista havia
gravado o presidente Michel Temer em conversas que foram o estopim da atual crise
política. O dólar avançou para acima dos R$ 3,30.
A queda de 2,01% no Ibovespa, a 60.766 pontos, foi causada pela rejeição da proposta
de reforma trabalhista em uma das comissões do Senado. Cresceu a desconfiança de
investidores sobre a capacidade do governo aprovar reformas.
"O governo não pode perder nem jogo de palitinho. Todo mundo está de olho na
governabilidade", diz economista-chefe do home broker Modalmais, Alvaro Bandeira.
Desde que os executivos da JBS fecharam acordo de delação premiada e citaram
Temer em suas acusações, investidores têm se mostrado reticentes sobre a
capacidade do presidente se manter no cargo e aprovar reformas. Por semanas o
PSDB, principal aliado do governo Temer, debateu o desembarque do governo.
A derrota na Comissão de Assuntos Sociais, por 10 a 9, foi causada por votos
contrários de senadores da base aliada, incluindo o tucano Eduardo Amorim (SE). A
votação foi divulgada antes das 13h, quando a Bolsa brasileira aprofundou a queda
que vinha registrando desde o início do pregão.

Para Raphael Figueredo, da Clear Corretora, a derrota desta terça faz investidores se
questionarem também sobre a aprovação da reforma da Previdência, que tem
repercussão ainda mais negativa junto à população.
"O que a gente tem visto é o mal estar político gradativamente afetando o mercado",
diz Figueredo.
A rejeição da reforma trabalhista na comissão não sepulta o projeto do governo. O
texto passará nesta quarta pela CJJ (Comissão de Constituição e Justiça) e governistas
esperam levá-lo à plenário até o final do mês.
Sem sucesso, o governo mobilizou ministros para tentar minimizar o impacto da
derrota no mercado financeiro.
A dificuldade de reversão do pessimismo de investidores também veio do exterior. Os
preços do petróleo cederam mais de 2%, devido à expectativa de excedente global do
produto, e contagiaram os mercados de risco. As principais Bolsas europeias e
americanas fecharam em baixa de menos de 1%.
As ações preferenciais (mais negociadas) da Petrobras recuaram 3,66%, para R$
11,84. Os papéis ordinários (com direito a voto) perderam 3,52%, a R$ 12,86.
O resultado também foi ruim para Vale e Itaú, com grande peso no Ibovespa. Os
papéis dessas companhias caíram mais de 2%.
As ações da JBS chegaram a começar o dia no positivo, mas recuaram 5,66%, para
R$ 5,99. Antes da abertura do mercado, a companhia divulgou plano de vender R$ 6
bilhões em ativos.
DÓLAR E JUROS
A moeda americana também reagiu à preocupação com a aprovação das reformas e
avançou para acima dos R$ 3,33. O dólar à vista (referência para o mercado financeiro)
subiu 1,14%, a R$ 3,3332. A cotação comercial ganhou 1,27%, a R$ 3,3310.
Os contratos de juros futuros também avançaram, indicando que investidores temem
uma queda mais lenta da taxa básica caso as reformas não passem.
O vencimento janeiro 2021 subiu de 9,99% para 10,11%. O contrato janeiro 2018
saiu de 9,02% para 9,05%
Governo tenta tranquilizar mercado após derrota na reforma trabalhista
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O Palácio do Planalto tratou como "descuido" a derrota do relatório do governo para a
reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, nesta terça-feira
(20). Da Rússia, onde está em viagem oficial, o presidente Michel Temer acionou
ministros e líderes da base aliada para tentar tranquilizar o mercado financeiro.

Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira (Planejamento), Eliseu
Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), além de
parlamentares governistas, foram mobilizados para dizer a investidores que o
cronograma da reforma está mantido e que o projeto deve ser aprovado até o fim de
julho.
Eles também gravaram vídeos para serem divulgados nas redes sociais. Na gravação,
Meirelles minimiza a derrota e diz que "são fatos corriqueiros". Ele afirma inda que a
situação é normal e que a proposta será aprovada no plenário.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi em linha semelhante. "Na CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça), nós temos a convicção plena de que vamos aprová-la e a
certeza de que vamos aprovar no plenário com uma margem dilatada de votos", disse
à Folha.
No início da tarde, a Bovespa caía 1,6% e o dólar tinha alta de 1,5%.
A estratégia do governo agora é manter o cronograma da reforma, em uma tentativa
de transmitir ao mercado e ao mundo político um sinal de que Temer não considera a
derrota desta terça-feira um revés.
"Foi um descuido, mas tenho a mais absoluta certeza de que a reforma será aprovada
na CCJ e no plenário. Cabe agora ao Senado fazer uma reavaliação para assegurar um
dos mais importantes avanços da sociedade brasileira, que é a modernização da
legislação trabalhista", disse à Folha o ministro da Secretaria de Governo, Antonio
Imbassahy.
Articuladores políticos do Planalto preveem que a Comissão de Constituição e Justiça
deve aprovar por 16 votos a 10, um relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR) a
favor do texto, no dia 28.
A ideia é levar ao plenário na última semana de junho os relatórios aprovados nas três
comissões do Senado. Por ora, o governo pretende dar prioridade ao relatório da
Comissão de Assuntos Econômicos, do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB), afirmou nesta terça-feira (20) que
foi "uma votação em uma comissão" e negou que a base esteja desarticulada.
"A base não está desarticulada, foi uma votação em uma comissão. A base está firme
e tem sua autonomia, o governo respeita a autonomia da base", afirmou.
Ele declarou ainda a votação não é uma derrota. "Não dá para entender como uma
derrota, até porque a proposta vem sendo tratada pelo Senado e ele tem sua
legitimidade. Cada uma das comissões tem o seu perfil de análise de mérito, eu
respeito a decisão da comissão", disse.
O governo vai mapear os votos em plenário a partir da semana que vem. As
estimativas iniciais dão conta de que o Planalto pode ter o apoio de cerca de 50 dos
81 senadores.
O presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse que a derrota na comissão não altera
o cronograma da reforma da Previdência, ainda em discussão na Câmara. Ele afirmou
ter certeza de que o projeto será aprovado no plenário. "Melhor [perder] agora do que
no plenário. Nós estamos, do ponto de vista fiscal, quase mortos. Por isso precisamos
das reformas."
Entre integrantes da comitiva presidencial na Rússia, a avaliação é a de que o governo
e seus aliados deixaram escapar três votos, que dariam uma vitória ao Planalto na
comissão.

Segundo articuladores políticos de Temer, o governo contava com as ausências dos
senadores Hélio José (PMDB-DF) e Eduardo Amorim (PSDB-SE), mas ambos
compareceram e votaram contra o projeto. Já Sérgio Petecão (PSD-AC) era
contabilizado como um voto a favor do Planalto, mas ele não foi à comissão e seu
suplente votou contra o texto.
O governo peemedebista ficou especialmente irritado com Hélio José e com o PSDB.
Segundo ministros de Temer, os tucanos haviam prometido 100% de seus votos a
favor da reforma na comissão. O voto contra de Eduardo Amorim é um sinal de
"vulnerabilidade" da bancada do partido, que na semana passada decidiu manter seu
apoio ao governo.
No caso de Hélio José, o Planalto determinou um levantamento de todos os cargos
federais cujos ocupantes foram indicados pelo senador, e estuda demitir parte deles
em retaliação. A Folha apurou que ele atualmente apadrinha um diretor da Sudeco
(Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e outros cinco cargos
regionais no Distrito Federal, em órgãos como o Ibama, o Incra e o Ministério do
Trabalho.
Em caráter reservado, o Planalto atribui o voto contrário de Hélio José à influência do
senador Renan Calheiros (PMDB-AL). A ausência de Petecão também é vista com
desconfiança, como um movimento deliberado do senador.
EM MOSCOU
O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, afirmou "houve um
descuido" no Senado para permitir a rejeição da reforma na Comissão de Assuntos
Sociais.
Mas ele vê com "bastante tranquilidade" a aprovação do texto como está daqui para
a frente, até o plenário, o que ele calcula que ocorrerá até o dia 28 deste mês.
"Não há motivo para preocupação, houve esse problema, esse descuido, mas tudo
estará resolvido em breve", afirmou. Ele, que é responsável pela articulação entre o
Palácio do Planalto e o Congresso, acompanha Temer em sua viagem a Moscou.
Artigo: A paixão política costuma cobrar caro
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A sociedade brasileira está em estado de choque. Apoiou fortemente o afastamento
de Dilma, pelo "péssimo estado geral da sua obra", reconhecido, aliás, por ela mesma
quando, depois de sua reeleição, adotou o programa econômico do candidato vencido!
O seu impedimento está longe de ter sido um "golpe". Fez-se dentro da Constituição
(que acabou violada em seu benefício) e sob o "controle" do STF.
A posse de Temer, em maio de 2016, mudou a perspectiva. Ele conseguiu aprovar no
Congresso em um ano o que não se fez nos cinco do governo anterior. O problema é
que os efeitos levam tempo para se materializar e não apagam o desastre fiscal em
que fomos metidos no processo eleitoral. Em maio de 2017, a situação era ainda muito
complicada, mas já apareciam tênues sinais de uma recuperação modesta do
crescimento econômico, único remédio para nossas angústias.
Tragicamente, uma "delação premiada", derivada de uma "armadilha" bem urdida
somada à falta de desconfiômetro de Temer, produziu o tumulto que o país vive. Tal
confusão é hoje o mais poderoso instrumento da oposição às "reformas", que se
localiza na alta burocracia federal, uma "elite extrativista" que se apropriou do poder
em Brasília graças à covardia dos governos e ao descuidado conformismo escandaloso
dos trabalhadores e dos sindicatos que a sustentam!

Na semana passada, tivemos outro "show midiático", do mesmo "capoclasse" da
organização criminosa que —com a conivência dos últimos poderes incumbentes–
assaltou o patrimônio nacional e escafedeu-se brilhantemente. Aumentou a tensão,
mas restaram terríveis contradições entre as suas narrativas, que certamente vão dar
trabalho à Justiça.
Estamos numa crise real enorme, apimentada por notícias transmitidas por
imaginários informantes em "off", que alimentam, em tempo contínuo, a "intriga
criadora". Parte da imprensa autopromoveu-se: de "técnicos de futebol" que sempre
foram a "competentes jurisconsultos" que —sem dúvida nenhuma—"julgam" e
"escracham" votos de ministros do TSE, STJ e STF, sem o menor respeito pelos seus
conhecimentos e pela naturalidade do contraditório...
Como nos ensinou Max Weber (e lembrou o ilustre professor Kujawski), estamos
diante do dilema: usar a ética da "convicção" ("faça-se justiça e pereça a sociedade)
ou a ética da "responsabilidade" (avaliar cuidadosamente as prováveis consequências
de cada solução e escolher a "menos pior" para a sociedade a curto e longo prazo).
É essa escolha que está sob os ombros do STF, sacralizado como Poder moderador na
Constituição de 1988. Que a razão e a precaução o iluminem. A paixão política costuma
cobrar caro a sua imprevidência
(Antonio Delfim Netto -Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Artigo: Engana-se quem crê que reforma possa ser postergada até o próximo
governo
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Estou convencido de que brincamos com fogo.
Desde que foram divulgadas as gravações revelando facetas "pouco republicanas"
(para usar a hipocrisia da moda) da administração Temer, a chance de levar adiante
as reformas necessárias, principalmente no que se refere ao lado fiscal, se reduziu
extraordinariamente. Ainda assim, a reação do mercado financeiro (não
necessariamente da economia) tem sido quase nula.
O dólar se estabilizou ao redor de R$ 3,30 (comparado a R$ 3,10 em meados de maio),
e a Bolsa tem ficado mais perto dos 60 mil pontos do que dos 70 mil que estavam ao
alcance quando a atual crise política eclodiu.
Por outro lado, a taxa de juros para um ano retornou aos patamares pré-crise,
enquanto as taxas mais longas se encontram cerca de meio ponto percentual acima
do registrado logo antes do episódio Joesley.
Um observador que houvesse dormido durante as últimas quatro semanas teria
dificuldade para inferir os percalços da atual administração apenas a partir dos preços
de mercado.
No entanto, o problema é bem mais sério do que os preços sugerem. Apesar da histeria
sobre o teto de gastos (o "fim do mundo"), a verdade é que o ajuste fiscal que deriva
de sua aplicação é muito gradual.
Não se vislumbram, por exemplo, saldos positivos nas contas públicas até o início da
próxima década (sem aumento de impostos), e a dívida só pararia de crescer mais
rápido do que o PIB em horizonte ainda mais largo.

Essenciais, contudo, para essa estratégia são a aprovação da reforma previdenciária
e a continuidade dos esforços na área fiscal.
Em trabalho recente, a Instituição Fiscal Independente (que vem produzindo pesquisa
de excelente qualidade) indica que, sem a reforma da Previdência, a margem fiscal (o
que sobra depois das despesas obrigatórias) desapareceria por volta de 2022. Deve
ser óbvio, contudo, que bem antes disso (2019? 2020?) o governo federal deixaria de
ser operacional.
Engana-se, portanto, quem acredita que a reforma possa ser postergada até a posse
do próximo governo.
Essa posição supõe em primeiro lugar que a nova administração seja simpática às
reformas, o que está longe de ser óbvio. No entanto, mesmo que isso seja verdadeiro,
o tempo entre assumir e aprovar as reformas provavelmente não será suficiente para
evitar que o setor público se torne inviável.
Não se conclui daí que cessarão os serviços federais: o elo mais fraco da corrente é o
teto para o gasto, que em tal cenário não sobreviveria, independentemente de estar
inscrito na Constituição. O mesmo Congresso que o aprovou cuidará de revogá-lo, e a
estratégia de ajuste fiscal de longo prazo será irremediavelmente comprometida.
Assim, tal como no fim do governo Dilma, teríamos uma administração incapaz de
lidar com o endividamento crescente, e as preocupações com a sustentabilidade da
dívida retornariam ainda maiores.
Segundo Jared Diamond, sociedades entram em colapso quando não conseguem
identificar um problema a tempo, ou, mesmo identificando-o, não dispõem dos meios
para lidar com ele, ou ainda quando não conseguem se organizar politicamente para
resolvê-lo, embora conseguindo identificá-lo e dispondo de meios para tanto.
O Brasil se parece cada vez mais com o terceiro caso, mas poucos parecem se
preocupar com isso.
Consumo de aço sobe 2,3%, mas setor deverá revisar projeções
21/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O consumo aparente (produção interna mais importações) de aço no Brasil aumentou
2,3% nos cinco primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de
2016, segundo o Instituto Aço Brasil.
Foram consumidas 7,6 milhões de toneladas até maio.
A melhora é mais um reflexo da base ruim de comparação e menos de uma retomada
da economia, diz Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo da entidade.
"O crescimento ainda é muito marginal. O uso da capacidade [produtiva] está em
63%, sendo que, pelas características dos nossos equipamentos, deveria estar acima
de 80%", afirma.
"Provavelmente vamos fazer uma revisão para baixo [das projeções do setor para este
ano] daqui a 10 a 15 dias."
A estimativa atual do Aço Brasil é que o consumo aparente cresça 2,9% em 2017, em
relação ao ano passado.
A indústria reivindica medidas que tenham efeito a curto prazo, sobretudo nas vendas
externas, diz Lopes.

Entre elas, estão mudanças nas regras de conteúdo local e o aumento da alíquota do
Reintegra (regime que compensa exportadores).
Confiança do comércio cresce 23,8% em junho
21/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

Com expectativas de aumento de vendas e influenciado por reformas econômicas,
otimismo dos empresários avança
Diante das expectativas de aumento de vendas, a confiança dos empresários do
comércio voltou a crescer em junho. Na comparação com igual período do ano
passado, o avanço foi de 23,8%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e foram divulgados nesta terça-feira, 20.
Com esse incremento, o indicador alcançou os 102 pontos. Semelhante a um
termômetro, quando essa pontuação supera a marca de 100 significa confiança em
alta. Números abaixo dessa linha podem sugerir pessimismo.
A avaliação dos empresários em relação à economia foi o principal combustível para
esse aumento da confiança. Frente a junho do ano passado, houve um incremento de
160,1%. Os comerciantes também estão mais otimistas com o setor (+72,8%) e com
a própria empresa (+45%).
“A queda nos preços do varejo e o processo de redução do custo do crédito aos
consumidores têm influenciado a avaliação mais positiva das condições correntes”,
avaliou a economista da CNC Izis Ferreira.
Futuro do comércio
As expectativas para os próximos meses também colaboraram para o aumento da
confiança. Nesse quesito avaliado, a melhora foi de 13,4%. Eles também apostam em
um cenário cada vez melhor, no futuro, para a economia (+19,1%), para o setor
(+12,7%) e para empresa (+9,5%).
Segundo a CNC, o cenário indica que há sinais de retomada das vendas no curto prazo.
Para 2017, a entidade estima que o volume de vendas do comércio deve avançar 1,4%
frente a 2016.
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) detecta as tendências do
setor, do ponto de vista do empresário. A amostra é composta por aproximadamente
6.000 empresas situadas em todas as capitais do País.
BMW confirma vinda ao Brasil do M4 CS
21/06/2017 – Fonte: Automotive Business
A BMW confirma a vinda para o Brasil do novo M4 CS, lançado recentemente na
Europa. A data ainda não foi divulgada, mas é possível que o modelo chegue às
revendas até o fim do segundo semestre. O M4 CS tem motor 3.0 de seis cilindros,

dois turbos e produz 460 cavalos, 29 cv a mais do que o M4 convencional. Ele acelera
de zero a 100 km/h em 3,9 segundos e tem velocidade máxima limitada em 280 km/h.
Segundo a BMW, o carro ocupa o espaço entre o M4 cupê e o M4 GTS, este criado
somente para o uso em circuitos fechados. O novo modelo será produzido na fábrica
da BMW de Munique, Alemanha. Sua transmissão automática de dupla embreagem
tem sete velocidades.
As mudanças de marcha ocorrem em frações de segundo e sem interrupção do fluxo
de torque. A sétima marcha tem relação longa para manter as rotações baixas e ajudar
a reduzir o consumo de combustível.
Nissan de Resende abrirá 2º turno em julho
21/06/2017 – Fonte: Automotive Business

A fábrica da Nissan em Resende abrirá o segundo turno de produção em julho. Boa
parte dos 600 novos trabalhadores da unidade já está em treinamento. Os
metalúrgicos serão alocados na produção do Kicks.
O utilitário esportivo estreou em agosto de 2016 no Brasil, trazido do México, e desde
abril de 2017 passou a ser fabricado também no Rio de Janeiro, ao lado do hatch
March e do sedã Versa.
Segundo a Nissan, a abertura do segundo turno tem o objetivo de absorver a demanda
pelo Kicks, que desde sua chegada teve 21,5 mil unidades vendidas no País e ajudou
a elevar a participação da montadora de 2,9% para 3,9% no mercado de automóveis.
A nacionalização resultou também numa versão mais acessível, com câmbio manual e
tabela de R$ 70,5 mil (R$ 15,1 mil a menos do que a intermediária, SV). As 600
contratações fazem parte de um plano de investimentos de R$ 750 milhões. A
estratégia da empresa é expandir a venda dos modelos fabricados em Resende para
outros países da América Latina.
Até o momento, Argentina, Chile, Bolívia, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Peru e
Uruguai já recebem os Nissan March e Versa brasileiros. A perspectiva é iniciar
também a exportação do Kicks antes de abril do ano que vem. Após o encerramento
das contratações a fábrica de Resende terá 2,4 mil funcionários.
Indian interrompe a produção em Manaus
21/06/2017 – Fonte: Automotive Business
A produção das motos Indian foi suspensa em maio e permanece parada, sem previsão
de retomada. A empresa atribuiu o problema a estoques elevados de todos os modelos
em razão do cenário econômico.
“Até que esta situação se normalize não se faz necessária a montagem de mais
unidades”, alega a empresa.
Desde o segundo semestre de 2015 até o fim de abril deste ano a Indian montou no
Brasil 808 motocicletas, mas os emplacamentos de lá para cá atingiram somente 583

unidades. Essa diferença de 225 motos supera todos os licenciamentos da Indian em
2017 (apenas 158 unidades).
De acordo com a Polaris, que detém os direitos de produção e venda da Indian, as
concessionárias (cinco ao todo) continuam abertas nas cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Goiânia. De janeiro a maio foram emplacadas
no Brasil 158 motocicletas da marca. A mais acessível (e também a mais vendida no
País) é a Scout, com motor de 1.133 cc e preço sugerido de R$ R$ 49.990. A topo de
linha Roadmaster, com 1.800 cc, sai por R$ 104.990.
As Indian são montadas em Manaus dentro da estrutura da Dafra, que em abril
também foi forçada a interromper sua produção como consequência da retração do
mercado, mas a retomou em maio. A Indian não informa se houve corte de mão de
obra.
Câmara aprova política de preços mínimos para transporte de cargas
21/06/2017 – Fonte: Portal contábil SC

O Projeto de Lei (PL 528/15), que define uma política de preços mínimos para o setor
de transporte de cargas, foi aprovado ontem, 20, em caráter conclusivo pela Comissão
de Constituição e de Justiça (CCJ) da Câmara. Se não houver recurso para votação no
plenário da Câmara, o texto aprovado pela CCJ seguirá para apreciação e votação no
Senado.
O projeto determina que o ministério dos Transportes defina, com base em proposta
da Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), valores mínimos por quilômetro
rodado para o frete cobrado no transporte rodoviário de cargas. Os preços deverão
ser estabelecidos até o dia 20 dos meses de janeiro e julho de cada ano, com validade
a cada semestre.
O texto já prevê valores mínimos para os fretes até que o Executivo regulamente as
normas. Eles são de R$ 0,90 por quilômetro rodado para cada eixo carregado, no caso
de cargas refrigeradas ou perigosas; e de R$ 0,70, nos demais tipos de cargas. Para
fretes considerados curtos (em distâncias inferiores a 800 quilômetros), esses valores
são acrescidos em 15%.
Para a definição de preços mínimos deverá ser levado em conta, prioritariamente, a
oscilação do valor do óleo diesel e dos pedágios na composição dos custos.
Os preços mínimos, de acordo com a proposta, serão definidos com a participação de
sindicatos de empresas e de transportadores autônomos de cargas, além de
representantes das cooperativas do setor.

Com CVT, Renault quer dobrar venda do Captur
21/06/2017 – Fonte: Automotive Business

Com o bem equilibrado conjunto de motor 1.6 de 120 cavalos e câmbio automático
tipo CVT (sigla em inglês para transmissão continuamente variável) que passa agora
a integrar a gama do Captur no País, a Renault espera mais que dobrar as vendas do
SUV, lançado em fevereiro passado só com a opção 1.6 manual ou com o ultrapassado
e beberrão 2.0 automático de quatro velocidades.
A direção da Renault no Brasil avalia que daqui para frente o Captur 1.6 SCe X-Tronic
CVT será responsável por 60% das escolhas dos clientes pelo modelo, fazendo a versão
2.0 baixar dos atuais 60% para 20% e a 1.6 manual de 40% para 20%. No total, a
projeção é que a nova oferta da gama faça o conjunto dos emplacamentos do Captur
crescer de mil por mês registrados desde o lançamento há três meses para algo em
torno de 2 mil/mês.
“A nossa linha de produtos está trazendo bons resultados este ano. De janeiro a maio
conseguimos avançar 0,1 ponto (porcentual) a participação de mercado da marca, que
foi de 7,3% contra 7,2% no mesmo período do ano passado. Esperamos crescer mais
agora com o Captur CVT e dobrar as vendas do modelo no País”, diz o recém-chegado
colombiano Alejandro Botero, vice-presidente comercial da Renault do Brasil, que
agora ocupa o cargo deixado no início do ano por Gustavo Schmidt, que se transferiu
para a Volkswagen.
Segundo números da Renault, o Captur já cumpre seu papel de atrair novos clientes.
Até agora, metade dos compradores do SUV não pensavam antes em ter um Renault
e apenas 5% deles tinham a intensão de comprar o Duster – o outro SUV da marca
no País, sobre a base do qual o Captur nacional foi desenvolvido.
“Isso mostra que praticamente não houve canibalização (do Captur sobre o Duster) e
que expandimos nossa base de clientes”, afirme o argentino Federico Goyret, diretor
de marketing também recém-chegado ao Brasil para substituir Bruno Hohmann, em
março expatriado para comandar a operação da Renault na Holanda, logo após o
lançamento do Captur.
PREÇOS
Com a chegada da versão CVT, a Renault calibrou os preços da gama do Captur para
concorrer com Jeep Renegade, Honda HR-V, Hyundai Creta e o “irmão” de Aliança
Nissan Kicks, com quem divide o mesmo powertrain.
Foi mantido na tabela o valor de R$ 78.900 da versão de entrada Zen 1.6 com
câmbio manual, mas a opção topo de linha Intense 2.0 automático passou dos R$
88.490 anunciados no lançamento para R$ 91.900, porque agora só é oferecida
completa com a incorporação de pintura bi-tom e bancos revestidos em couro.
O valor do Captur Intense 2.0 AT foi empurrado para cima para encaixar entre a opção
de entrada e topo os preços das versões 1.6 automáticas, a começar pela Zen 1.6
CVT por R$ 84.900 e a Intense 1.6 CVT por R$ 88.400 – ou seja, o Captur 1.6
CVT mais caro tomou o lugar que antes era do 2.0 AT.

As duas versões CVT do Captur são bem equipadas, incluindo direção eletro-hidráulica,
acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores, ar-condicionado (digital
automático no Intense), quatro airbags (frontais e laterais), controle de estabilidade
(ESP da Bosch) e tração, controle de velocidade de cruzeiro, rodas de liga leve de 17
polegadas (diamantadas na opção mais cara), chave-cartão com sensor de
aproximação (keyless) e sistema de som.
A versão Intense acrescenta de série sensores crepuscular e de chuva, faróis de
neblina LED com direcionamento e o sistema multimídia MediaNav com navegador por
GPS e câmera de ré – que custa R$ 2,5 mil como opcional no Zen 1.6. A pintura bitom com teto em cor diferente aumenta R$ 1,4 mil no preço.
SOLUÇÃO ACERTADA
“Este câmbio CVT é o que melhor representa a amplitude da Aliança Renault-Nissan,
com mais de 1 milhão de caixas como esta vendidas no mundo (em carros das duas
marcas)”, lembrou Goyret, ao destacar as vantagens da aplicação da solução em
veículos. Segundo ele, o Captur CVT mostra-se 3,5% mais econômico na estrada do
que o equipado com transmissão manual, e “gasta apenas 3% mais em uso urbano, o
que pode ser considerado bom em comparação com o automático”.
Com apenas duas polias continuamente variáveis em diâmetro, que transmitem a força
do motor às rodas no lugar das engrenagens de uma caixa de câmbio tradicional, o
CVT simula até seis velocidades mas é mais confortável ao não transmitir os pequenos
trancos das trocas de marchas. Também é 10% menor do que uma caixa automática
e 13% mais leve, o que beneficia o consumo.
O CVT X-Tronic da Aliança Renault-Nissan traz ainda uma evolução em relação ao CVT
tradicional: a cinta metálica que corre entre as duas polias variáveis não precisa ser
banhada em óleo, recebe apenas um spray de lubrificante, o que reduz o arrasto do
conjunto e, por consequência, deixa o motor trabalhando mais “solto”, com melhor
desempenho e economia de combustível.
Em uma volta com o Captur CVT pela orla de Niterói, o modelo mostrou um conjunto
bem ajustado, silencioso, com desempenho bastante confortável para o uso urbano
(não houve test-drive em estrada), sem engasgos ou morosidade nas retomadas. Esta
opção pareceu bem melhor do que o cansado conjunto motor 2.0 com transmissão
automática de quatro marchas.
Apesar do powertrain antiquado e pouco eficiente, a Renault continuará a vender a
versão automática 2.0 do Captur. “Existem clientes que fazem questão da potência
maior de quase 150 cavalos e por isso queremos oferecer esta opção”, justifica Goyret.
Segundo ele, a caixa CVT não é compatível com o motor de 2 litros, por isso não será
possível adaptar a solução no Captur topo de linha, que só passará por atualizações
mecânicas no futuro, segundo o diretor de marketing. Mas a caixa continuamente
variável da Aliança Renault-Nissan deverá ser aproveitada em outro modelo da linha
Renault no Brasil: ainda este mês as versões 1.6 do Duster deverão ganhar a opção
CVT.
Primeiro navio autônomo e elétrico estreia em 2018
21/06/2017 – Fonte: CIMM
O primeiro navio autônomo - e, além disso, totalmente elétrico - já tem data marcada
para começar a navegar. O Yara Birkeland deverá começar a operar na segunda
metade de 2018, levando produtos da fábrica de fertilizantes da Yara em Porsgrunn,
até as cidades de Brevik e Larvik - todas na Noruega.

O navio elétrico e autônomo deverá substituir 100 caminhões, que fazem 40.000
viagens por ano. Ele operará exclusivamente nessa rota, um trajeto de 12 milhas
náuticas, pouco mais de 22 km.
O nome do navio é uma homenagem ao cientista norueguês Kristian Birkeland, que
também dá nome a correntes de plasma supersônicas na porção superior da nossa
atmosfera, descobertas por ele.

Manual, remoto e autônomo
O navio passará por uma etapa de testes, com marinheiros e comandante a bordo,
para validação de seus sistemas e avaliação de segurança. A intenção dos engenheiros
dos estaleiros Kongsberg, responsável pela construção do navio, é que o YARA
Birkeland passe para uma operação remota em 2019 e se torne totalmente autônomo
em 2020.
"Como uma empresa líder mundial de fertilizantes com uma missão para alimentar o
mundo e proteger o planeta, investir neste navio de emissão zero para transportar
nossas soluções de nutrição das plantações se encaixa bem na nossa estratégia.
Estamos orgulhosos de trabalhar com a Kongsberg para fazer o primeiro navio
autônomo e totalmente elétrico do mundo entrar em operação comercial," disse Svein
Tore Holsether, da Yara.
Navio autônomo e elétrico
Com 70 metros de calado e 4.500 toneladas de porte bruto, o navio autônomo poderá
atingir até 18,5 km/h (10 nós), mas deverá operar em velocidade de cruzeiro de 11
km/h (6 nós).
Ele será impulsionado por dois mecanismos azimutais, em que o motor inteiro se
movimenta para fazer o navio virar. Seu conjunto de baterias pode prover até 4 MWh.
As baterias serão recarregadas enquanto o navio permanece nos terminais para carga
e descarga - o carregamento e descarregamento também serão automatizados.
A navegação autônoma se baseará em um extenso conjunto de sensores redundantes,
incluindo câmeras no visível e no infravermelho, radar, lidar e AIS, sigla em inglês
para Sistema de Identificação Automática, um sistema de monitoramento de curto
alcance já utilizado em navios e serviços de tráfego de embarcações.
White Martins apesenta soluções inovadoras de corte para redução de custos
e elevada performance na Feimafe 2017
21/06/2017 – Fonte: CIMM
A AUTOCUT 3000 XD, destaque do estande da White Martins, proporciona
máxima performance, produtividade e precisão ao ser equipada com o
sistema de corte plasma XPR 300 e o comando numérico Edge Connect.
A White Martins apresenta, na Feimafe 2017, soluções integradas e inovadoras que
promovem uma redução de 50% em gastos operacionais de corte plasma. O evento

ocorre no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, SP –
estande F256). “Reunimos para o setor de metalmecânica as soluções com a melhor
relação custo-benefício do mercado, oferecendo produtos e serviços com a qualidade
e a confiabilidade características da White Martins ”, analisa Márcio Braga, gerente de
produtos industriais da companhia.
Os equipamentos são desenvolvidos e apresentados por especialistas da White Martins
que atendem indústrias em todo o Brasil e por consultores do Centro Tecnológico de
Soldagem e Corte Térmico da empresa. Esses profissionais estão presentes no stand
da companhia para explicar o funcionamento de cada sistema e oferecer a consultoria
necessária para aumentar a produtividade e a qualidade nos processos de corte e
soldagem.
Inovação e confiabilidade
A AUTOCUT 3000 XD representa a mais nova geração de máquinas de corte CNC. O
equipamento opera com elevada qualidade com aplicação de protocolo de
comunicação digital e motorização de alto desempenho. Essas características
garantem máximo resultado no corte de peças chanfradas por meio do uso do
Dispositivo Robótico para Corte em Chanfro e do sistema de corte plasma. Equipada
com o novo sistema de corte plasma XPR 300 e o comando numérico computadorizado
EDGE Connect, a AUTOCUT 3000 XD alcança os mais altos padrões de produtividade,
precisão, economia e desempenho.
O sistema de corte plasma XPR 300 combina a qualidade de cortes Hy-Definition e XPerformance, da Hypertherm, com processos otimizados para aço-carbono, inoxidável
e alumínio. Dentre as diversas vantagens que o equipamento apresenta estão:
velocidade de corte 15% mais rápida em materiais de maior espessura, ganho de 40%
em vida útil dos consumíveis e ampliação de 20% de capacidade de perfuração em
aço inoxidável e 30% em aço-carbono.
Além disso, pode gerar relatórios operacionais online por meio de aplicativo para
celular, a partir de sua rede WI-FI própria, o que garante o controle de seu tempo de
funcionamento e menor gasto com manutenção. Também triplica a vida útil dos
consumíveis em relação aos outros sistemas disponíveis no mercado com a redução
gradual da margem de erro.
O Comando Numérico Computadorizado (CNC) EDGE Connect garante a melhoria da
operação de corte e oferece novos recursos de software, hardware aprimorado e
funções de configuração de sistema baseadas em testes de campo. Trabalha integrado
com o Windows 10 e tem um monitor de 19 polegadas – touchscreen e colorido – com
personalização de funções e divisão customizada de telas.
A plataforma integrada tem uma interface objetiva, que pode ser gerenciada com
poucos toques por um operador iniciante, possibilitando a realização de cortes em
apenas cinco minutos. Ainda conta com o EtherCAT - o protocolo de comunicação
digital do EDGE Connect, que promove ampla velocidade de dados e conectividade
segura por meio de um cabeamento integrado com os outros módulos do
equipamento, inclusive com a fonte plasma.
Em seu estande, a White Martins apresenta ainda kits para retrofit com foco na
instalação de novos dispositivos eletrônicos, comandos de potência e motorização para
diversas linhas de maquinários de corte.
“Nosso cliente pode ter uma atualização do seu equipamento, o que proporciona menor
custo de manutenção, excelência em produtividade, ganho de vida útil dos acessórios
e ótima relação custo X benefício”, comenta Márcio Braga. A empresa oferece todo
suporte e assistência técnica do produto com qualidade reconhecida em todo Brasil.

Além disso, a White Martins apresenta as novidades da linha de misturas Stargold +,
destinadas à soldagem ao arco elétrico, que aumentam a confiabilidade, produtividade
e reduzem custos de produção.
Ford transfere produção do Focus do México para a China
21/06/2017 – Fonte: DCI
Vendas do modelo nos Estados Unidos caíram 22% neste ano, já que os
baixos preços da gasolina ajudaram a estimular a compra de veículos maiores

A Ford Motor Co disse na terça-feira que vai transferir parte da produção do Focus
para a China e importar os veículos para os Estados Unidos, em uma aposta de longo
prazo em preços baixos do petróleo e relações comerciais estáveis entre os EUA e
China, apesar das recentes tensões.
O movimento sugere que a China poderia desempenhar um papel muito maior na
futura produção de veículos para a América do Norte, talvez eclipsando o México como
uma fonte de produção de baixo custo.
A Ford pintou a mudança de produção do México para a China, prevista para meados
de 2019, como um movimento puramente financeiro que gerará uma poupança de
500 milhões de dólares em custos.
Mas a Ford também espera enviar cerca de 80 mil veículos para a China este ano,
incluindo o Lincoln Navigator redesenhado que entrará em produção neste outono na
fábrica de caminhões Ford no Estado do Kentucky.
A decisão da Ford de importar seus primeiros veículos da China também é a primeira
importante decisão de investimento em fabricação feita pelo novo presidenteexecutivo, Jim Hackett, que sucedeu Mark Fields em maio. A discussão sobre a
mudança de produção de carros pequenos do México para a China começou "alguns
meses atrás" sob Fields, disse Joe Hinrichs, presidente de operações globais.
A decisão também sinaliza uma mudança na estratégia da Ford, que está respondendo
à diminuição da demanda de consumidores dos EUA por carros pequenos em favor de
caminhões e SUVs mais caros e lucrativos.
Em janeiro, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, criticou a Ford
por repassar a fabricação de automóveis pequenos ao México, a Ford disse que
desistiria dos planos de construir uma planta para o Focus no valor de 1,8 bilhão de
dólares em San Luis Potosi e, em vez disso, iria produzir o novo Focus em uma fábrica
existente em Hermosillo.
"A decisão da Ford mostra o quanto as empresas multinacionais são flexíveis em
termos geográficos", disse o secretário de Comércio Wilbur Ross em um comunicado.
As vendas do Focus nos Estados Unidos caíram 22 por cento este ano, já que os baixos
preços da gasolina ajudaram a estimular a compra de veículos maiores. A pick-up da
série F da Ford continua a ser o veículo mais vendido nos EUA por uma ampla margem.

Weg assina contrato para compra da CG Power USA por US$37 milhões
21/06/2017 – Fonte: DCI
SÃO PAULO - A WEG assinou contrato com a CG Power Systems Belgium para
aquisição da CG Power USA por 37 milhões de dólares, informou a fabricante de
motores elétricos e tintas industriais em fato relevante nesta quarta-feira.
A previsão é de que transação seja concluída até 31 de julho de 2017, após o
cumprimento de determinas condições, de acordo com a companhia.
Localizada em Washington, a CG Power USA é especializada na fabricação, montagem,
supervisão e comissionamento de transformadores de distribuição e de força, tendo 3
unidades e 452 colaboradores, conforme o comunicado.
No ano fiscal 2016/2017, a CG Power USA teve receita líquida de 128 milhões de
dólares, de acordo com a WEG.
Produção de aço sobe 14% até maio
21/06/2017 – Fonte: DCI
- A produção de aço bruto no País alcançou 14,1 milhões de toneladas no acumulado
de janeiro a maio de 2017, alta de 14,2% em relação ao mesmo período de 2016,
informou nesta terça-feira (20) o Instituto Aço Brasil (IABr).
No entanto, a base de comparação foi afetada pelo início da operação, no segundo
semestre, da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).
Em laminados, a produção até maio atingiu 9,1 milhões de toneladas, aumento de
8,1% sobre igual intervalo do ano passado. Já as vendas internas tiveram uma queda
de 2,2% na mesma base, para 6,6 milhões de toneladas.
O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos totalizou 7,6 milhões de
toneladas nos cinco primeiros meses de 2017. O volume corresponde a um
crescimento de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

