
 

 

22 DE JUNHO DE 2017 

Quinta-feira 

 ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial 

 CONFIANÇA DA INDÚSTRIA CAI 2,3 PONTOS EM PRÉVIA DA FGV 

 ABALO NA CONFIANÇA DA INDÚSTRIA 

 PEQUENOS NEGÓCIOS RESPONDEM POR 91% DAS VAGAS DE EMPREGOS EM 

MAIO 

 EDUARDO LOPES ELOGIA TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ABDI EM FAVOR DA 

INDÚSTRIA 

 EMPRESAS RECORREM AO JUDICIÁRIO PARA NÃO RECOLHER TRIBUTO 

 INSTITUTOS SENAI DE INOVAÇÃO DESENVOLVEM TECNOLOGIA PARA A 

INDÚSTRIA DO FUTURO 

 BRASIL PODE TER MAIS DE 20 IPOS AINDA NESTE ANO, DIZ PRESIDENTE DA 

B3 

 EMPRESAS DO BRASIL SEGUEM FAZENDO PLANOS PARA IPO APESAR DE 

INSTABILIDADE POLÍTICA, DIZ B3 

 PARANÁ TEM SALDO POSITIVO PELO QUINTO MÊS CONSECUTIVO 

 METALÚRGICOS DA RMC APROVAM ACORDO COLETIVO QUE PODE CHEGAR A R$ 

12 MIL 

 AS 10 CIDADES DO PARANÁ QUE MAIS DEMITIRAM EM MAIO 

 MARCOS PEREIRA ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A RÚSSIA QUE 

BENEFICIA EXPORTADORES BRASILEIROS 

 REPRESENTAÇÃO NO PARLASUL APROVA CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL 

 MERCADO DE CAPITAIS NÃO VAI CRESCER SE BNDES CONTINUAR A DAR 

CRÉDITO SUBSIDIADO, DIZ PRESIDENTE DA CVM 

 MEIRELLES DEFENDE MP QUE PERMITE MAIOR CONTROLE DE GARANTIAS PARA 

CRÉDITO 
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 DORIA PROMETE PRAZO DE 2 DIAS PARA ABERTURA DE EMPRESAS EM SP 

 ELETROBRAS DEVE CORTAR QUASE 50% DOS FUNCIONÁRIOS EM 

REESTRUTURAÇÃO 

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

MILHÕES 

 ARTIGO: A COMPLICADA SUPERAÇÃO DA RECESSÃO 

 GOVERNO PREPARA 'PÓS-VENDA' DA REFORMA DA TRABALHISTA 

 VITÓRIA DA OPOSIÇÃO NA CAS SIGNIFICA ZERO, NÃO SIGNIFICA NADA, DIZ 

JUCÁ 

 CALENDÁRIO ACERTADO MANTÉM VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA PARA 

DIA 28 NA CCJ 

 VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA FOI DESCUIDO DA BASE ALIADA, DIZ 

DORIA 

 PAIM DIZ QUE BASE DO GOVERNO ESTÁ 'CONSTRANGIDA' COM REFORMAS 

 PARA EURASIA, JANELA DA REFORMA ESTÁ SE FECHANDO 

 PRESIDENTE INTERINO DA CÂMARA DEFENDE QUE REFORMA SE RESUMA À 

IDADE MÍNIMA 

 RELATÓRIO DE JUCÁ DEFENDE REFORMA TRABALHISTA PARA ELIMINAR TUTELA 

DO ESTADO 

 REFORMA TRABALHISTA PODE SAIR SÓ EM JULHO 

 MUDANÇA NAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA DEVE TER ATRASO 

 DEMANDA DO CONSUMIDOR POR CRÉDITO EM MAIO AVANÇA 7,2%, DIZ 

SERASA 

 ALEXANDRE BARRETO É NOMEADO NOVO PRESIDENTE DO CADE 

 ‘EM BREVÍSSIMO TEMPO’, JUROS CAIRÃO À CASA DE 1 DÍGITO, DIZ TEMER NA 

RÚSSIA 

 TEMER CHEGA À NORUEGA SOB CRÍTICAS DO PAÍS A SUA POLÍTICA AMBIENTAL 

 EQUIPE ECONÔMICA REDUZ PREVISÃO PARA O PIB EM 2017 

 DADOS CONTRADITÓRIOS DIFICULTAM DETERMINAR SAÍDA DA RECESSÃO, DIZ 

FGV 

 BC VÊ INFLAÇÃO MENOR EM 2017 E 2018, MAS SINALIZA DE NOVO QUE DEVE 

CORTAR MENOS OS JUROS 

 BRASKEM VAI INVESTIR US$675 MI EM 6ª FÁBRICA DE POLIPROPILENO NOS 

EUA 
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 CADE CONSIDERA "COMPLEXA" AQUISIÇÃO DA VALE FERTILIZANTES PELA 

MOSAIC 

 AUDI CONFIRMA PRODUÇÃO DE SEU SEGUNDO ELÉTRICO 

 MERCEDES FAZ RECALL DE TRÊS MODELOS NO BRASIL 

 HONDA INTERROMPE PRODUÇÃO EM FÁBRICA NO JAPÃO APÓS ATAQUE 

CIBERNÉTICO 

 DEPUTADOS QUEREM VOLTA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO EM CARROS 

 AUTOPEÇAS ELEVAM FATURAMENTO EM 13,7% 

 VOLKSWAGEN PRODUZIRÁ NOVO POLO E SEDÃ NA FÁBRICA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

 USIMINAS ESTUDA NOVO AUMENTO DE PREÇOS DO AÇO 

 VENDAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS APRESENTAM QUEDA DE 2,2% NOS 

CINCO PRIMEIROS MESES DO ANO 

 GERDAU INAUGURA POLO ROBÓTICO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 

 

 
 

                 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

       Fonte: BACEN  
 

ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial 

 22/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 

Confiança recua em junho 

O ICEI de junho ficou em 51,9 pontos, um recuo de 1,8 ponto na comparação com 

maio, após quatro meses de relativa estabilidade. Como ainda mantém-se acima da 

linha divisória de 50 pontos, o ICEI revela que os empresários permanecem confiantes, 

mas a confiança se reduziu entre maio e junho. 

Junho/2017 

CÂMBIO 

EM 22/06/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,329 3,330 

Euro 3,710 3,712 
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Confiança da Indústria cai 2,3 pontos em prévia da FGV 

 22/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 

  
 
O Índice de Confiança da Indústria apresentou uma queda de 2,3 pontos na prévia de 

junho, na comparação com o resultado consolidado de maio, chegando a 90 pontos, 
em uma escala de zero a 200 pontos. Caso o resultado se confirme na pesquisa 

consolidada deste mês, será a primeira queda do indicador depois de três altas 
consecutivas. A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. 
 

A prévia mostra que os empresários estão menos confiantes em relação tanto ao 
presente quanto ao futuro. O Índice de Expectativas recuou 3,2 pontos, chegando a 

92,5 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) diminuiu 1,3 ponto, atingindo 87,7 
pontos. 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) recuou 0,1 ponto 

percentual na prévia de junho, indo para 74,6%. O resultado manteria o NUCI 
relativamente estável em relação ao mês anterior. 

 
Para a prévia de junho de 2017 foram consultadas 786 empresas entre os dias 1º e 
20 deste mês. O resultado final da pesquisa será divulgado no dia 28 próximo. 

 

Abalo na confiança da indústria 

 22/06/2017 – Fonte: Exame 
 

 
INDÚSTRIA: sondagem de junho deve mostrar abalo na confiança da indústria com a 
crise política / Germano Luders 

 
Passado pouco mais de um mês desde o início da nova crise política do país, ainda há 
pouca clareza sobre o quanto isso está afetando a economia. Nesta quinta-feira 

economistas esperam obter as primeiras pistas com a prévia da Sondagem Industrial 
do mês de junho, publicada pela Fundação Getúlio Vargas. As expectativas não são 

boas. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/510426/confianca-da-industria-cai-23-pontos-em-previa-da-fgv
http://exame.abril.com.br/economia/abalo-na-confianca-da-industria/


Em maio, a confiança da indústria chegou ao maior nível em três anos, com 92,3 
pontos. O problema é que a alta vem sendo puxada, mês após mês, por uma melhora 
das expectativas, enquanto o nível de ociosidade e os estoques continuam altos. Desde 

janeiro, o nível de utilização da capacidade instalada permanece no mesmo patamar, 
de 74%. O indicador dos estoques tem oscilado pouco e continua em um nível 

considerado elevado (acima de 100 pontos), em 104,8 pontos. 
 

Ao apresentar os dados de maio, a coordenadora da sondagem da FGV, Tabi Thuler 
Santos, afirmou que a delação da JBS pode colocar um freio na alta da confiança. O 
impacto da crise política (que teve início no dia 17 de maio) não chegou a ser captado 

pela pesquisa daquele mês porque o volume de respostas coletadas depois do dia 17 
foi pequeno e também porque a confiança da indústria costuma apresentar uma 

defasagem. 
 
A expectativa da aprovação das reformas econômicas era o que vinha alimentando a 

esperança de muitos empresários.  
 

A cada dia, porém, as reformas parecem mais distantes. Diante deste cenário, bancos 
começaram a revisar a projeção para o PIB do país. A expectativa do Itaú saiu de um 
crescimento de 1% para uma alta de 0,3%. O Bradesco prevê uma economia 

estagnada. A indústria deve ser mais um número a somar contra o governo. 
 

Pequenos negócios respondem por 91% das vagas de empregos em maio 

 22/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

No acumulado do ano, as micro e pequenas empresas criaram quase 136 mil novos 
postos de trabalho 

 
Do total das 34,2 mil vagas de trabalho criadas em maio deste ano, as micro e 
pequenas empresas foram as responsáveis por 31,2 mil, o que corresponde a 91% do 

total de novos empregos gerados no período. As médias e grandes empresas 
responderam pela criação de dois mil postos de trabalho, e a administração pública, 

por 955 vagas. 
 
Os dados são do levantamento feito mensalmente pelo Sebrae com base nos números 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho.  “O número de postos de trabalho criados pelos pequenos negócios é 15 

vezes superior ao das empresas de médio e grande portes. Mais uma vez, as micro e 
pequenas empresas puxaram a geração de empregos no Brasil”, afirma o presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

 
Entre janeiro e maio, os pequenos negócios do setor de Serviços lideraram a geração 

de empregos no país, com a criação de 111,4 mil novos postos de trabalho. Em maio, 
o setor que mais contribuiu para o bom desempenho das micro e pequenas empresas 

na contratação de empregados foi o da Agropecuária,  com a ocupação de 26,5 mil 
vagas, em virtude da sazonalidade do setor.  
 

No mesmo período, os negócios de Serviços geraram quase 12 mil novos postos, 
impulsionado pelas atividades de imobiliárias, serviços médicos, odontológicos e 

veterinários e ensino. A Construção Civil também apresentou saldo positivo de 2,4 mil 
empregos. Já a Indústria, o Comércio e a Extrativa Mineral encerraram vagas, com as 
extinções de, respectivamente, seis mil, 3,9 mil e 230  postos de trabalho nos 

pequenos negócios. 
 

Desde o início do ano, os pequenos negócios acumulam um saldo positivo de 135,9 
mil novos empregos, enquanto as médias e grandes empresas extinguiram 127,4 mil 
postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, o saldo de empregos gerados 

pelos pequenos negócios era negativo em 72,9 mil. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/pequenos-negocios-respondem-por-91-das-vagas-de-empregos-em-maio/


Eduardo Lopes elogia trabalho desenvolvido pela ABDI em favor da indústria 

 22/06/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
O senador Eduardo Lopes (PRB-RJ) destacou nesta terça-feira (20) o trabalho 

desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

 
O senador observou que o órgão tem a missão de fazer uma ponte entre os setores 
público e privado, promovendo ações que contribuam para o aumento da 

competitividade industrial do país. 
 

Ele elogiou a ABDI por formular estratégias para fortalecer as cadeias produtivas e 
atrair investimentos para o Brasil. Eduardo Lopes salientou que a agência pode ajudar 
a desenvolver a indústria nacional. 

 
— Se eu pudesse resumir a importância da ABDI para o Brasil eu diria que, neste 

momento que buscamos a retomada do crescimento econômico, é preciso que o país 
esteja preparado para a indústria 4.0, a indústria do futuro, a fim de recuperar sua 
posição no mercado mundial. 

 

Empresas recorrem ao Judiciário para não recolher tributo 

 22/06/2017 – Fonte: EM. com 
 
De acordo com a sócia da área tributária do escritório Trench Rossi Watanabe, Mariana 

de Vito, as empresas poderão recorrer à Justiça para não recolher os tributos sobre a 
folha de pagamentos em julho. "Os contribuintes podem entrar com mandado de 

segurança e muitas já estão conseguindo liminares para não recolher até dezembro 
de 2017." 

 
Alguns contribuintes já recorreram ao Judiciário alegando que a mudança legal que 
reonera a folha não pode valer para este ano, já que a lei prevê que o contribuinte 

não pode fazer a mudança entre as modalidades (contribuição sobre o faturamento ou 
sobre a folha) no mesmo exercício.  

 

Institutos SENAI de Inovação desenvolvem tecnologia para a indústria do 

futuro 

 22/06/2017 – Fonte: CNI 
 

Peças que “falam” por meio de chips e emitem informações essenciais; robôs 
capazes de tomar decisões e evitar choques com humanos, softwares que 
permitem ao condutor evitar sinais vermelhos são exemplos de soluções para 

a Indústria 4.0 criadas nos centros de excelência do SENAI  
 

O supercomputador Yemoja é utilizado em pesquisas e cálculos matemáticos 
complexos que podem ajudar na exploração de petróleo na camada pré-sal 
 

Enquanto se deslocam em voos comerciais ou particulares, os passageiros nem 
imaginam que uma intensa comunicação pode ocorrer entre equipamentos, 

componentes e até parafusos da aeronave. Por meio de chips, as peças “falam” entre 
si, ao emitir e guardar informações preciosas sobre seu funcionamento.  
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Esse é um dos projetos de vanguarda desenvolvidos no Instituto SENAI de Inovação 

em Automação da Produção instalado no campus integrado SENAI-Cimatec em 
Salvador. O centro sedia três dos 25 institutos de pesquisa aplicada que compõem a 

rede nacional montada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que 
revoluciona a forma de inovar no Brasil.  
 

O uso de chips em peças e produtos é uma das ferramentas da Indústria 4.0, termo 
utilizado para definir o uso de tecnologias digitais no processo produtivo, cada vez 

mais automatizado. Com os dados de equipamentos implantados em peças de 
aeronaves, é possível aumentar a segurança e diminuir custos com manutenção.  
 

É o caso do projeto, desenvolvido em parceria com o Instituto SENAI de Inovação em 
Conformação e União de Materiais, de prendedores inteligentes (que ligam a estrutura 

das aeronaves). Neles são instalados sensores que ajudam a verificar se há fissuras 
difíceis de serem detectadas pelo olho humano.  
 

“Atualmente, as aeronaves ficam paradas semanas em manutenção para que partes 
sejam desmontadas para verificação de eventuais trincas. Com o equipamento, vai ser 

possível fazer esse tipo de checagem em dois minutos”, explica o diretor do instituto, 
Dr. Rodrigo Santiago Coelho. 
 

Soluções voltadas à indústria do futuro com tecnologia de vanguarda são 
especialidades dos Institutos SENAI de Inovação. Nos centros, é comum se ver 

rodeado por robôs de todos os portes, capazes de fazer funções quase humanas, como 
os manipuladores, que agarram e movem objetos, os autônomos, que tomam decisões 
por conta própria, ou os colaborativos, inteligentes a ponto de parar de trabalhar caso 

haja risco de machucar um ser humano.  
 

Atualmente, mais de um milhão de robôs manipuladores já estão instalados nas 
indústrias ao redor do mundo e a previsão é que esse número aumente 
exponencialmente com a difusão da tecnologia.  

 
No SENAI-Cimatec também está instalado o Yemoja, o segundo maior 

supercomputador em funcionamento da América Latina, utilizado em pesquisas e 
cálculos matemáticos complexos que podem ajudar, por exemplo, na exploração de 

petróleo na camada pré-sal.  
 
“O SENAI-Cimatec nunca diz não a um desafio. O que não fizermos internamente, 

buscamos parceiros nacionais e internacionais. Se pode ser feito no mundo, pode ser 
feito em nossos laboratórios”, explica o diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI-

Cimatec, Leone Andrade. Um desses projetos de nível internacional é o Flatfish, robô 
autônomo desenvolvido em parceria com a petroleira Shell para inspeção de estruturas 
de exploração de petróleo no fundo do mar. 

 
SINAL VERDE – Outra área essencial para as empresas interessadas em se inserir na 

era da Manufatura Avançada é a Informática, que também passou a fazer parte da 
rotina da maioria das pessoas em todo o mundo. Com um aplicativo criado no Instituto 
SENAI de Inovação em Tecnologias da Informação e Comunicação, localizado no 

Recife, é possível até fugir dos sinais vermelhos em uma avenida. O app fornece 
informações ao condutor de um veículo sobre a velocidade que deve ser mantida para 
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o motorista pegar “uma onda verde”, evitando semáforos vermelhos. 
 
O projeto foi feito em parceria com o Grupo Serttel, companhia especializada em 

mobilidade urbana e transportes sustentáveis. “O aplicativo pode ser muito útil a 
veículos como ambulâncias, bombeiros, ônibus coletivos e até para a segurança dos 

motoristas que dirigem de madrugada, por exemplo, e querem evitar os semáforos 
vermelhos”, explica o diretor do instituto, Dr. Sérgio Soares. “Além disso, o aplicativo 

emite informações e pode ajudar a empresa responsável pelos semáforos a tornar o 
trânsito mais fluido”, completa. 
 

A inovação pode ainda ajudar a aumentar a performance e o conforto de veículos e 
tornar-se um diferencial no transporte de cargas. Pesquisadores do Instituto SENAI de 

Inovação em Sistemas Embarcados, de Florianópolis, em conjunto com funcionários 
da empresa Offlimits, desenvolveram um sistema que permite a regulagem de carga 
dos amortecedores enquanto o veículo está em movimento. Com um controle remoto 

sem fio e display com tela LCD, é possível fazer um ajuste preciso e eficiente dos 
amortecedores para diversos tipos de terrenos.  

 
Com equipamentos de ponta é possível desenvolver soluções para a indústria que 
podem poupar recursos e garantir maior segurança aos trabalhadores 

 

 
 

REALIDADE VIRTUAL - O futuro também já é realidade no Instituto SENAI de 
Inovação em Sistemas Virtuais da Produção, no Rio de Janeiro, especializado em 
elaborar novos produtos e propor soluções com uso de tecnologias como realidade 

virtual e aumentada – que virou mania, por exemplo, com o jogo Pokemon Go. Com 
equipamentos como óculos 3D, luvas que reproduzem a sensação do toque em 

diferentes superfícies, scanners e softwares para simulações virtuais, é possível 
desenvolver soluções para a indústria que podem poupar recursos e garantir maior 
segurança aos trabalhadores. O instituto idealizou, por exemplo, um simulador para 

treinamento em segurança do trabalho que acelera o aprendizado. 
 

Além de aumentar a produtividade das empresas, reduzir custos e aumentar a 
segurança o trabalho, a tecnologia da Indústria 4.0 pode ser usada ainda em políticas 
públicas de saúde destinadas a salvar vidas. Um dispositivo eletrônico está sendo 

desenvolvido pelo Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica, sediado em 
Manaus, em parceria com a Fiocruz para detectar cinco doenças tropicais. Os 

protótipos do equipamento, que utiliza testes rápidos de sangue, já estão em fase 
experimental.   
 

“A metodologia escolhida permite realizar ensaios em quatro horas com um 
equipamento portátil e de baixo custo, comparado com equipamentos de laboratório 

tradicionais”, explica o diretor do instituto, Dr. José Roberto Casarini. “Os métodos 
mais tradicionais de detecção de doenças tropicais levam uma semana para emitir o 

resultado”. Por seu baixo custo, os módulos do equipamento poderiam ser usados, por 
exemplo, em postos de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

LEIA TAMBÉM - Na reportagem desta quinta-feira (21), conheça um pouco da 
atuação dos Institutos SENAI de Inovação nas áreas de Tecnologias em Materiais e 

Estruturas e de Tecnologias em Processamento de Materiais. 
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Brasil pode ter mais de 20 IPOs ainda neste ano, diz presidente da B3 

 22/06/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 

O presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain, disse nesta quarta-feira que cerca 
de 15 a 20 empresas no Brasil estão se preparando para abrir o capital na bolsa ainda 

em 2017. 
 

"Nos contatos com executivos de bancos, sentimos que há chance de mais 15 a 20 
IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) nos próximos seis meses, além 
daquelas que pediram registro na CVM", disse Finkelsztain a jornalistas às margens 

de evento com investidores. 
 

Empresas do Brasil seguem fazendo planos para IPO apesar de instabilidade 
política, diz B3 

 22/06/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
Mesmo com a atual crise política no país, grandes empresas brasileiras seguem se 

preparando para captar recursos no mercado por meio de uma oferta inicial de ações 
(IPO, na sigla em inglês), disse nesta quarta-feira o presidente-executivo da B3, Gilson 
Finkelsztain. 

"A percepção no mercado é de que o atual momento é uma transição para um período 
de maior estabilidade mais adiante", disse o executivo durante palestra a profissionais 

de relações com investidores. 
 
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Gomes Pereira, 

disse no mesmo evento que os mercados de capitais não vão se desenvolver no Brasil 
enquanto houver bancos oficiais dando dinheiro subsidiado para quem não precisa.  

 

Paraná tem saldo positivo pelo quinto mês consecutivo 

 22/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Em maio, foram criados 2.379 novas vagas no Estado. Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina perderam postos 

 

  
Indústria da transformação foi a que mais colaborou com o resultado de maio (foto: 

Divulgação)  
 
O Paraná terminou o mês de maio com um saldo positivo na geração de novos 

empregos com carteira assinada. Foram 2.379 vagas. Foi o quinto mês consecutivo 
com um saldo positivo (a diferença entre contratações e demissões). Em maio, 

também foi o único da região Sul a terminar com mais contratações. Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina perderam postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) divulgados na terça-feira pelo Ministério do Trabalho. 

 
No acumnulado dos cinco primeiros meses do ano, o Paraná gerou 25.182 novos 

empregos com carteira assinada, já descontadas as demissões. No mesmo período do 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19C2RH-OBRBS
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ano passado, o Paraná registrava um saldo negativo de 9.382 vagas. “Já são cinco 
meses de saldo positivo. Os dados confirmam o acerto das decisões do governador 
Beto Richa e das políticas públicas implantadas por nossa Secretaria. A expectativa é 

ainda melhor para os próximos meses”, afirmou o secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, Artagão Junior. 

 
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. 

 

Metalúrgicos da RMC aprovam acordo coletivo que pode chegar a R$ 12 mil 

 22/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
A categoria metalúrgica da Grande Curitiba conquistou nesta quarta-feira (21) um 

acordo salarial expressivo, considerando a atual situação econômica. À tarde, a 
maioria dos metalúrgicos da AAM do Brasil, em Araucária, aprovou a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho para 2017/18. A aprovação ocorreu após assembleia 

liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (Simec). 
 

O acordo contempla, entre outros itens, um Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) que pode chegar a R$ 12 mil para 100% das metas. Um valor fixo mínimo de 
R$ 6 mil já está garantido. A parcela variável, conforme atingimento das metas será 

depositada em janeiro de 2018. 
 

Além disso, o o acordo consiste em reajuste baseado na reposição da inflação (INPC) 
nos salários e no piso salarial, abono de R$ 1.150,00 a ser pago em janeiro de 2018 
e estabilidade para gestante de seis meses após o parto. O vale-mercado terá valor 

da cesta básica de Curitiba, informado pelo DIEESE no mês de novembro, para 
reajuste em janeiro de 2018. Esta base é de R$ 403,51.  

 
Para 2018 será utilizado o INPC para correção do PPR, abono, reajuste salarial e piso 
salarial nas mesmas bases de 2017. O vale mercado será reajustado conforme valor 

da cesta básica de novembro de 2018 (DIEESE) com aplicação em janeiro de 2019. 
A AAM do Brasil emprega 760 trabalhadores e produz autopeças. 

 

As 10 cidades do Paraná que mais demitiram em maio 

 22/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Curitiba lidera o ranking, com quase 1,5 mil vagas com carteira assinada 

fechadas no mês de maio 

 
As cidades do Paraná que mais demitiram em maio. Curitiba lidera o ranking, com 

quase 1,5 mil vagas fechadas. Antônio More/Gazeta do Povo  
 
Curitiba foi a cidade que mais perdeu empregos em maio no Paraná. A capital encerrou 

o mês com saldo negativo de 1.469 vagas fechadas no mercado de trabalho, segundo 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
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Na sequência, ficou o município de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, que fechou 
232 vagas de trabalho em maio. Porecatu, na região Norte do Paraná, demitiu 197 
pessoas e aparece na terceira colocação. Com exceção de Curitiba e Araucária, todos 

os demais municípios que estão entre os 10 que mais demitiram no estado têm menos 
de 100 mil habitantes.  

 
O salgo geral ficou positivo no Paraná, com a criação de 2.379 novas vagas de trabalho 

no estado, principalmente nos municípios do interior. Em todo o país, foram geradas 
34.253 vagas de emprego em maio, segundo mês consecutivo em que o país registra 
mais vagas abertas do que fechadas.  

 
Confira a lista dos 10 municípios que mais demitiram no estado:  

1. Curitiba: 1.469 vagas  
2. Telêmaco Borba: 232 vagas  

3. Porecatu: 197 vagas  
4. Capanema: 156 vagas  
5. Palmas: 143 vagas  

6. Balsa Nova: 134 vagas  
7. São Mateus do Sul: 133 vagas  

8. Reserva: 126 vagas  
9. Araucária: 112 vagas  
10. Pontal do Paraná: 109 vagas  

 

Marcos Pereira assina Protocolo de Cooperação com a Rússia que beneficia 
exportadores brasileiros  

 22/06/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
Tempo de desembaraço de mercadorias brasileiras que utilizam o Sistema Geral de 
Preferências russo pode ser reduzido em até 80% 

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinou nesta 
quarta-feira em Moscou, na Rússia, o Protocolo de Cooperação, Informação, 

Intercâmbio e Assistência Mútua no Sistema de Preferências Tarifárias da União 
Econômica Euroasiática. O documento também foi assinado pelo representante do 

Serviço Federal Alfandegário da Federação Russa. 
 
Segundo o ministro, o protocolo vai acelerar a internalização das mercadorias 

brasileiras que utilizam o Sistema Geral de Preferências (SGP) no território russo. O 
SGP russo é o regime tarifário especial oferecido a países em desenvolvimento e 

configura-se como a única preferência tarifária existente nas relações comerciais entre 
Rússia e Brasil. 
 

Em média, o SGP russo reduz em até 25% as tarifas aplicadas sobre a importação de 
produtos brasileiros. Atualmente, o sistema permite que o Brasil exporte 2,7 mil itens 

com tarifas preferenciais. “É um importante instrumento que reduz tarifas aplicadas 
sobre as exportações nacionais em um mercado tão concorrido, como o russo. Ou 
seja, o SGP contribui para a competitividade dos nossos produtos”, avaliou o ministro 

Marcos Pereira. 
 

A pedido da Federação Russa, o Brasil desenvolveu e implementou o Sistema SGP, 
que possibilita aos fiscais aduaneiros russos verificar a autenticidade e o conteúdo dos 

Certificados de Origem, emitidos pelo Brasil e destinados ao mercado russo. “Com 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2571-marcos-pereira-assina-na-russia-protocolo-de-cooperacao-com-a-russia-que-beneficia-exportadores-brasileiros
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esse novo sistema, esperamos que o tempo de desembaraço da mercadoria seja 
reduzido em até 80%. Além disso, os custos de estocagem na fronteira, multas e 
outros valores cobrados dos exportadores brasileiros em função da demora na 

operação de importação vão diminuir”, destacou.   
 

O mecanismo de consulta melhora a segurança nos procedimentos de despacho 
aduaneiro. O sistema possibilitará que o fiscal aduaneiro russo verifique a 

autenticidade das informações inseridas no formulário específico para a solicitação do 
enquadramento das exportações brasileiras no SGP, reduzindo substancialmente os 
questionamentos daquele governo sobre a validade do documento apresentado. Nos 

primeiros cinco meses deste ano, foram emitidos por mês uma média de 580 
formulários do tipo A, utilizados para a solicitação dos benefícios tributários concedidos 

pelo SGP. 
 
Entre os produtos brasileiros beneficiados pelo sistema estão carnes bovina, suína e 

de frango, por exemplo, que representam quase 45% de todos os embarques 
brasileiros para o mercado russo. Em 2016, a exportação desse tipo de produto chegou 

a US$ 2,3 bilhões. 
 
O Sistema Geral de Preferências da Federação da Rússia (SGP da Comunidade 

Econômica da Eurásia) é o regime tarifário outorgado por aquele país aos países em 
desenvolvimento e é a única forma de preferência existente nas relações comerciais 

entre Rússia e Brasil. Atualmente, o Brasil possui 2.713 linhas tarifárias com 
preferências, nos capítulos agrícolas e industriais do Sistema Harmonizado. 
 

O governo brasileiro divulga oportunidades de acesso preferencial aos mercados de 
Japão e Rússia via Sistema Geral de Preferências (SGP). No caso da Rússia, está 

previsto desconto de 25% na tarifa de 3.725 produtos. No caso do Japão, há 3.478 
produtos elegíveis também com tarifa preferencial, em alguns casos, com desconto de 
100% da tarifa de importação. 

 

Representação no Parlasul aprova Código Aduaneiro do Mercosul 

 22/06/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 
Na leitura do relatório favorável à matéria, o senador Humberto Costa (PT-PE), disse 

que o texto constitui a 'imprescindível base jurídica para que se possa avançar e 
consolidar a integração do Mercosul' 

 
A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) aprovou nesta terça-
feira (20), o texto do Código Aduaneiro do Mercosul, assinado em San Juan, na 

Argentina, em 2 de agosto de 2010.  
 

De acordo com a Mensagem Presidencial 199/2016, que encaminhou o texto ao 
Congresso, o novo código ampliará os acordos em matéria aduaneira na região e terá 
“consequências positivas” para a circulação de bens entre os Estados Partes do 

Mercosul. 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/20/representacao-no-parlasul-aprova-codigo-aduaneiro-do-mercosul


Na leitura de seu relatório favorável à matéria, o senador Humberto Costa (PT-PE), 
disse que o texto constitui a “imprescindível base jurídica para que se possa avançar 
e consolidar a integração do Mercosul.” 

 
Turistas 

A Representação Brasileira também aprovou a Mensagem 455/2016, referente ao 
“acordo Modificativo do Acordo para a Concessão de um Prazo de 90 dias aos Turistas 

Nacionais dos Estados Partes do Mercosul".  
 
Foi aprovada também a Mensagem 77/2017, referente ao acordo entre Brasil e Bolívia 

para a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto 
Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, no país vizinho.  

 
Adesão 
Durante a reunião foi concedido pedido de vista ao deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) 

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2016 que “dispõe sobre requisitos para a 
apreciação pelo Congresso Nacional de Protocolos de Adesão ao Mercosul”.  

 

Mercado de capitais não vai crescer se BNDES continuar a dar crédito 

subsidiado, diz presidente da CVM 

 22/06/2017 – Fonte: G1 
 

Instabilidade da economia brasileira e alta taxa de juros também são 
entraves para a expansão do setor, segundo representantes de empresas 
listadas na bolsa.  

 
O desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil passa por uma reestruturação 

dos modelos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), afirmou nesta quarta-feira (21) o presidente da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), Leonardo Pereira.  

 
Para o executivo, o banco de fomento deve conceder empréstimo às empresas em um 

estágio prévio à abertura em bolsa. Ele disse ainda que essa visão está alinhada com 
a nova postura do BNDES, que já anunciou a criação de um novo juro de mercado e 
menor subsídio para empréstimos.  

 
"Não adianta querer ter um mercado de capitais grande se tem um banco de 

desenvolvimento dando dinheiro subsidiado a quem não precisa de dinheiro 
subsidiado", afirmou o executivo durante o 19º Encontro Internacional com 
Investidores e Mercado de Capitais, em São Paulo.  

 
Durante o evento, o presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas 

(Abrasca), Alfried Plöger, destacou outros pontos que inibem as empresas de 
buscarem captar recursos em bolsa no Brasil, como a alta taxa de juros (que afasta 

os investimentos em renda variável), os altos custos de manter uma empresa aberta 
no mercado de capitais e o que chamou de "excesso de regulamentação".  
 

"Não é de se estranhar que entre 16 milhões de empresas no país, segundo o IBGE, 
350 são de capital aberto", afirmou.  

 
Ele disse que a exigência de que as companhias abertas publiquem suas 
demonstrações financeiras em imprensa oficial é um dos fatores "mais onerosos" e 

defendeu a criação de uma central de balanços.  
 

Pesquisa da Deloitte apresentada no encontro mostrou que os altos investimentos em 
estrutura demandados para abertura de capital são o segundo maior empecilho para 
que as empresas fechadas se aventurem na bolsa, citado por 66% delas. O primeiro 

é a conjuntura econômica, lembrado por 79%.  
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O estudo ouviu 97 companhias no país e foi encomendado pelo IBRI (Instituto 
Brasileiro de Relações com Investidores).  
 

Economia instável 
Gilson Finkelsztain, presidente da B3, a bolsa de valores brasileira, concordou que os 

juros são um desafio e disse que para que mercado de capitais cresça é necessário 
que haja estabilidade econômica.  

 
"Estamos claramente passando por um período de instabilidade, mas enxergamos que 
estamos numa ponte, numa travessia [para um cenário melhor]", afirmou.  

 
Finkelsztain ressaltou as trajetórias de queda da inflação e da Selic, reforçando que o 

país deve ter ao fim deste ano ou início do próximo a menor taxa de juros real da 
história recente.  
 

Ele lembrou que 2017 está sendo o melhor dos últimos cinco anos para o mercado de 
capitais, com três empresas fazendo oferta primária de ações na bolsa (IPOs, na sigla 

em inglês) e outros pedidos protocolados.  
 
"Mesmo com essa instabilidade política ninguém desistiu", disse. "O Brasil não está 

parado. Obviamente a economia real está em dificuldade, mas o mercado financeiro 
está mostrando que há esperança".  

 
Pereira, da CVM, endossou. "Entramos num túnel meio ingrato, mas temos a 
oportunidade de sair melhor [da crise]", disse, emendando que há "uma série de 

empresas" se preparando para se lançar em bolsa.  
 

Meirelles defende MP que permite maior controle de garantias para crédito 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 21, em seu 
perfil no Twitter que o Congresso Nacional está analisando a Medida Provisória 775, 

que abre espaço para a diminuição do custo de crédito para pequenas e médias 
empresas (PMEs). “Esta MP permitirá maior controle sobre o registro de todos os ativos 
usados como garantia na concessão de crédito pelos bancos”, disse o ministro.  

 
Na exposição de motivos da MP, o governo destacou que as PMEs em geral apresentam 

fluxo de caixa irregular, poucas garantias e menor transparência das informações. Por 
isso, elas acabam optando por linhas de crédito lastreadas em recebíveis, inclusive 
duplicatas mercantis.  

 
“O registro nacional e centralizado desses ativos, como as duplicatas, dá maior 

segurança nas operações e deve reduzir juros dos empréstimos”, disse hoje Meirelles 
no Twitter.  

 
Segundo o ministro, a aplicação da medida vai melhorar a posição do Brasil na 
classificação global do Banco Mundial sobre facilidade de produzir no País. 

 

Doria promete prazo de 2 dias para abertura de empresas em SP 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em discurso para empresários do setor de franquias nesta quarta-feira, 21, o prefeito 

João Doria (PSDB) prometeu reduzir para dois dias o prazo para a abertura de 
empresas na cidade de São Paulo a partir de junho de 2018. O tucano divulgou o 

programa “Empreenda Fácil”, feito em parceira com o governo do Estado, e afirmou 
que já foi possível reduzir de uma média de 128 para sete dias o tempo de espera. 
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Doria afirmou que propôs para o secretário de Inovação e Tecnologia, Daniel 
Annenberg, o desafio de simplificar a burocracia para os empreendedores e reduzir 
gradativamente o tempo que leva para uma empresa ser aberta na capital paulista.  

 
Doria disse que a meta é reduzir para cinco dias em janeiro e para dois dias em junho 

do ano que vem. “Ele corre ‘risco de vida’ se não cumprir. O desafio é até 31 de maio 
do ano que vem. Ou seja, no dia primeiro de junho, serão necessários dois dias para 

se abrir uma empresa na cidade de São Paulo”, disse o prefeito. O tucano afirmou que 
o objetivo é, em 2018, colocar São Paulo entre as cinco melhores cidades do mundo 
para o empreendedorismo.  

 
Doria voltou a falar que é preciso ter “esperança no Brasil” e pediu que os empresários 

não se “contaminem” com a situação política e comecem a investir em seus negócios. 
“Não percam a esperança, não deixem se contaminar com a questão política, olhem a 
economia dos seus negócios, olhem para o número de franquias”, afirmou em sua 

apresentação.  
 

Cotado como candidato a governador e até a presidente da República, o prefeito 
afirmou que quer contribuir para o Brasil utilizando sua voz como prefeito de São 
Paulo, mas que isso não envolve a expectativa de ser candidato a algum cargo no ano 

que vem.  
 

“Esta contribuição não envolve nenhuma candidatura ou expectativa. Não sou 
candidato a presidente nem a governador. Eu sou candidato a ser um bom prefeito de 
São Paulo”, afirmou 

 

Eletrobras deve cortar quase 50% dos funcionários em reestruturação 

 22/06/2017 – Fonte: G1 
 
Estatal passa por crise desde 2012, após aderir a um pacote de medidas do 

governo federal para reduzir as tarifas de eletricidade. Cortes deverão gerar 
economia anual de R$ 2,5 bilhões.  

 
A estatal de energia Eletrobras deverá cortar quase 50% de seu quadro de funcionários 
em uma reestruturação para sair de uma enorme crise financeira iniciada no final de 

2012, após aderir a um pacote de medidas do governo federal para reduzir as tarifas 
de eletricidade.  

 
O presidente da elétrica, Wilson Ferreira Jr. disse que a redução do quadro e outros 
cortes de custos, além da venda de imóveis administrativos e de distribuidoras de 

energia do grupo, prevista para até o final do ano, deverão gerar uma economia anual 
de R$ 2,5 bilhões para a companhia.  

 
"Tem saída para o grupo Eletrobras, o que não parecia no começo", disse Ferreira, que 

assumiu a presidência da companhia em julho do ano passado, ao participar de evento 
na Fundação Fernando Henrique Cardoso nesta quarta-feira (21).  
 

Atualmente com 23 mil trabalhadores, a Eletrobras deverá chegar ao final de seu 
processo de reestruturação com 12 mil empregados.  

 
Privatizações 
Quase 6 mil pessoas deverão sair do grupo apenas com a venda de seis distribuidoras 

de eletricidade controladas pela Eletrobras no Norte e Nordeste. A companhia espera 
concluir essas privatizações ainda neste ano.  

 
Outros 5 mil deverão sair em planos de demissão voluntária e de aposentadoria 
incentivada. Além disso, a companhia deverá obter recursos e reduzir despesas com 

a venda de imóveis administrativos.  

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/eletrobras-deve-cortar-quase-50-dos-funcionarios-em-reestruturacao.ghtml


Ferreira disse que a estatal prevê terminar 2017 utilizando apenas dois prédios no Rio 
de Janeiro ante os seis edifícios que possuia na cidade no início de sua gestão.  
 

"Tem muito espaço para redução de custos", disse o executivo, que citou ainda cortes 
em cargos gerenciais, centralização de atividades e ganhos de eficiência como medidas 

previstas para alcançar uma meta de reduzir em 30% as despesas.  
 

Com isso e com as vendas de ativos, que podem levantar cerca de R$ 4,6 bilhões, a 
Eletrobras espera reduzir a relação entre sua dívida líquida e a geração de caixa 
(medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - Ebitda) para 

cerca de 4 vezes, ante quase 9 vezes antes do início da reestruturação.  
 

Weg assina contrato para compra da CG Power USA por US$ 37 milhões 

 22/06/2017 – Fonte: G1 
 

A previsão é de que transação seja concluída até 31 de julho. 
 

A WEG assinou contrato com a CG Power Systems Belgium para aquisição da CG Power 
USA por US$ 37 milhões, informou a fabricante de motores elétricos e tintas industriais 
em fato relevante nesta quarta-feira (21).  

 
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 US$ 128 milhões, de 
acordo com a WEG.  

 

Artigo: A complicada superação da recessão 

 22/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Depois de deixar a unidade de terapia intensiva, o organismo econômico 

brasileiro deverá permanecer em regime de internamento, nos quartos ou 
enfermarias dos hospitais da República 

 

 
 

Em paralelo ao acirramento do mau humor dos atores sociais brasileiros, ocasionado 
pela constatação da precariedade do funcionamento da matriz política e institucional, 

englobando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o setor agropecuário vem 
consolidando sua condição de protagonista ou reduto de vitalidade econômica, com 
resultados auspiciosos em 2017.  

 
O volume da safra, o valor da produção e a produtividade das lavouras devem registrar 

expansão de 29,2%, 11,3% e 21%, respectivamente, ao longo do ano. Só a colheita 
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de soja deve chegar a 113,9 milhões de toneladas, aproximando-se da norte-
americana, estimada em 117,9 milhões de toneladas.  
 

Entre janeiro e maio deste ano, as vendas externas do agronegócio somaram US$ 
38,86 bilhões, 5,9% superiores às obtidas em igual período de 2016. No mesmo lapso 

de tempo, constatou-se substancial elevação da comercialização interna de tratores 
de rodas, cultivadores, colheitadeiras, fertilizantes e defensivos agrícolas. 

 
Afora a ilha de prosperidade do agronegócio, os demais indicadores econômicos 
contabilizados pelo país neste começo de 2017 têm sido pouco generosos no 

atendimento das expectativas manifestadas por governo e agentes, na direção da 
superação definitiva da mais aguda e longa recessão da história e desencadeamento 

de uma fase de firme retomada do crescimento.  
 
As estatísticas correntes, relativas ao primeiro quadrimestre do ano, revelam, na mais 

otimista das avaliações, discreta reação dos níveis de atividade, em resposta à rota 
cadente da inflação e dos juros – que, por sinal, serviu para interromper o processo 

de corrosão do poder de compra e endividamento dos consumidores – e a algumas 
providências pontuais adotadas pelo Executivo federal, como a liberação dos recursos 
das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 
Parece lícito especular acerca da persistência dos sintomas de estagnação econômica, 

ao menos até o fim de 2018  
 
A aludida recuperação ainda emite sinais bastante contraditórios, desprovida de fôlego 

para expressar natureza generalizada, o que reforça as pressuposições quase 
consensuais, levantadas pelos meios especializados menos triunfalistas, dando conta 

de que, depois de escapar da prisão da derrocada depressiva, o aparelho de negócios 
teria alcançado o extenso campo minado da estagnação. 
 

Acrescente-se, à conjuntura adversa, a multiplicação das expectativas de deterioração 
da atmosfera política e institucional, combalida desde o princípio de 2015 e 

transformada em verdadeiro tsunami a partir da veiculação de diálogos não 
republicanos travados entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista, do 
grupo JBS.  

 
Considerando a ampliação das dúvidas quanto à sustentação do governo Temer e, por 

extensão, quanto à aprovação e implantação das reformas de base, imprescindíveis à 
restauração da solvência do setor público e da eficiência da microeconomia, parece 
lícito especular acerca da persistência dos sintomas de estagnação econômica, ao 

menos até o fim de 2018, aspecto comprovado pelas projeções realizadas pela 
pesquisa Focus, do Banco Central. 

 
Em outros termos, depois de deixar a unidade de terapia intensiva, o organismo 

econômico brasileiro deverá permanecer em regime de internamento, nos quartos ou 
enfermarias dos hospitais da República, e receber criteriosa assistência, até como 
estratégia de defesa contra as doenças oportunistas trazidas por feiticeiros de plantão.  

 
Afinal de contas, como dizia o doutor Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988, “quem tomba e não se levanta não é merecedor 
da vitória”. 
 

(Gilmar Mendes Lourenço, economista, consultor e ex-presidente do Ipardes, é 
professor da FAE Business School). 

 
 
 

 



Governo prepara 'pós-venda' da reforma da trabalhista 

 22/06/2017 – Fonte: G1 
 

Avança no governo a ideia de fazer um grupo de trabalho, a ser coordenado pela Casa 
Civil, para fazer o pós-venda da reforma trabalhista. O objetivo é que, depois da 

aprovação da proposta que está no Senado, o governo atue para esclarecer as 
mudanças e provocar efeitos mais rápidos no mercado de trabalho.  

  
“Depois do projeto de lei ser aprovado, leva 120 dias para entrar em vigência. A ideia 
é a gente abrir uma comunicação com públicos específicos, conversar com grupos de 

empregadores, falar com a própria população para esclarecer, tirar dúvidas, e fazer 
com que o país se aproprie da mudança. Se a própria população não entender, os 

novos instrumentos não vão gerar efeito esperado, como a criação de vagas e a queda 
da informalidade”, disse a fonte ouvida pelo Blog.  
  

O assessor envolvido nesta ideia me contou que outros países já fazem isso, este 
trabalho de pós-venda de mudanças importantes, o que não seria uma prática no 

Brasil. E não é mesmo. Até pela quantidade de mudanças que acontecem na legislação 
brasileira, quando a gente aprende uma novidade ela já está caducando e sendo 
substituída.  

  
No caso da reforma trabalhista, pela profundidade das transformações e, mais ainda, 

por toda insegurança que se formou em torno da proposta, o diálogo pode e deve 
acontecer. Até porque, num país com número crescente de empreendedores – ou por 
sonho ou por necessidade mesmo – a compreensão da legislação trabalhista, seus 

riscos e exigências, é condição sine qua non para não quebrar a cara, ou o próprio 
negócio.   

                                                                                                     
A insegurança jurídica é um dos pontos mais sensíveis das leis trabalhistas brasileiras. 
É também um dos fatores de inibição de investimentos. O retrato mais dramático e 

verdadeiro dessa realidade é exposto pela nossa justiça trabalhista. Estudos mostram 
que o Brasil responde por 90% de todos os litígios do mundo, com registros de 11 mil 

novas ações diariamente!! 
 
Este é um dos pontos mais destacados por analistas que explicam o que pode 

acontecer no mercado brasileiro com a nova lei. E o interesse não é pequeno. Tanto 
que estimulou os economistas do banco Santander a preparar um estudo com os 

efeitos esperados pela reforma. Segundo a análise, o país pode ganhar até 2,3 milhões 
de empregos depois da aprovação. O estudo foi divulgado pelo O Globo mas um dos 
autores conversou com o Blog.  

  
“A reforma tem pontos ambiciosos, que devem provocar uma redução da insegurança 

jurídica. No Brasil, 0,5% PIB se perde na forma de custos associados a ações 
trabalhistas. Se reduz a insegurança, reduz os custos, barateia o fator trabalho na 

economia. O trabalho fica mais barato sem que os trabalhadores ganhem menos”, 
ressalta Mauricio Molan, economista chefe do banco Santander, coautor do estudo.  
  

O esforço do governo em convencer o Congresso a aprovar a reforma vai além das 
páginas policiais que escancaram os escândalos de corrupção e desestabilizam o jogo 

de forças por votos necessários. Um outro grupo de trabalho já estava formado antes 
deste novo projeto de pós-venda, com assessores dos ministérios do Planejamento, 
Trabalho, Indústria e Comércio, com alguma participação de membros da Fazenda e 

coordenação da Casa Civil.  
  

Eles prepararam e publicaram há poucos dias uma cartilha sobre a reforma trabalhista 
para ajudar políticos da base aliada a entenderem a proposta. O material tem circulado 
pelos gabinetes do Senado em Brasília. A cartilha defende a proposta elaborada pelo 

governo, traz comparações do Brasil com outros países sobre atuação de sindicatos, 

http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/governo-prepara-pos-venda-da-reforma-da-trabalhista.html


jornada de trabalho e refuta a possibilidade de perda de direitos dos trabalhadores 
com a mudança na lei. O material também foi publicado em algumas redes sociais e 
está disponível no site do Ministério do Trabalho.  

  
“A gente quis ajudar a turma da comunicação. Tem muito argumento contrário ao que 

está no texto da proposta, muita contrainformação. Então criamos um material 
didático, com visual atrativo e uma linguagem mais simples. Pouca gente tem tempo 

de parar e ler todo os relatórios elaborados no Congresso. Quem é contra 
ideologicamente, ou porque é oposição ao governo, não vai mudar de opinião com o 
material. Mas quem não estava suficiente informado sobre as mudanças, tem nos 

mandado muitos agradecimentos pela cartilha”, me explicou o assessor especial.   
  

O debate está longe do fim, mesmo que a reforma esteja chegando aos últimos portões 
para a aprovação. O susto da reprovação da proposta numa das comissões do Senado 
na terça-feira (20), levantou muitas bandeiras amarelas e provocou reação negativa 

do mercado financeiro. O governo tenta mostrar que retomou as rédeas dos trâmites 
do projeto e promete aprova-lo em plenário até início de julho. Até, estragos vão sendo 

feitos.  
 
 “Esse susto gera desânimo, aumenta a incerteza sobre encaminhamento das reformas 

e, de forma mais geral, aborta o potencial de retomada de confiança e da economia. 
Ainda pode recuperar a reforma, efetivamente. Mas a derrota na Comissão passa sinal 

de dificuldades e prejudica todo resto”, conclui Molan, do Santander. 
 

Vitória da oposição na CAS significa zero, não significa nada, diz Jucá 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), desdenhou da vitória da 
oposição que conseguiu votos suficientes para rejeitar o parecer de Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) para a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). “Me 

desculpe, mas a vitória da oposição ontem (20) na CAS significa zero, não significa 
nada”, disse o senador.  

 
Ao mercado financeiro, Jucá disse que “quem reagiu mal é porque não conhece o 
regimento da Casa”.  

 
Após o revés na CAS e o acordo que deve levar a votação da reforma trabalhista ao 

plenário apenas nos primeiros dias de julho, o líder do governo argumentou que a 
derrota na CAS não tem efeito prático na tramitação do projeto na Casa.  
 

“Os relatórios (da CAS, da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão da 
Constituição e Justiça) irão para o plenário e será escolhido um relatório que deve ser 

do senador Ricardo Ferraço na CAE. Na hora em que for votado, os outros relatórios 
perdem a eficácia”, disse.  

 
Questionado sobre a reação do mercado financeiro, Jucá disse que só reagiu mal quem 
não conhece o regimento do Senado que não atrela relatórios à votação no plenário. 

“Portanto, ontem, tivemos uma ‘vitória de Pirro'”, avaliou.  
 

A expressão é usada para tratar de conquistas difíceis, mas que acabam sendo inúteis. 
“Mas se alguém quer especular em cima de uma vitória que não tem nenhum conteúdo 
prático, cada um tem o direito de fazer o que quiser”, completou Jucá. 

 
 

 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vitoria-da-oposicao-na-cas-significa-zero-nao-significa-nada-diz-juca/


Calendário acertado mantém votação da reforma trabalhista para dia 28 na 

CCJ 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após debate de mais de 1h30, senadores finalmente chegaram nesta quarta-feira, 21, 

a um acordo sobre a tramitação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). A oposição conseguiu tempo para realizar audiência pública sobre o 

tema na próxima terça-feira, 27, e ainda abriu espaço para que os votos em separado 
ao projeto sejam apresentados na quarta-feira, 28, antes do debate e da posterior 
votação do relatório na CCJ.  

 
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), tentou impedir o acordo, mas 

a pressão da oposição acabou abrindo espaço na agenda da CCJ. Pelo calendário 
acertado pelos senadores, haverá audiência pública sobre aspectos legais da reforma 
trabalhista na próxima terça.  

 
Há atualmente 20 requerimentos para convidar especialistas sobre a legalidade do 

projeto em tramitação no Senado. É possível que sejam realizadas duas audiências no 
mesmo dia – uma pela manhã e outra à tarde. O calendário anterior não previa a 
realização de audiência nessa comissão.  

 
No dia seguinte, a quarta-feira começará com a abertura de uma sessão extraordinária 

da CCJ às 9h45 para a leitura dos votos em separados ao tema – espécie de relatório 
alternativo ao projeto da reforma trabalhista, que pode ou não ser avaliado e votado 
pelos demais senadores.  

 
Pelo acordo, senadores terão até 16 horas para apresentar os votos em separado. Em 

seguida, começará o debate sobre o tema com previsão regimental de 10 minutos de 
fala para cada senador inscrito na sessão. Terminada a sessão de discussão, o relatório 
finalmente será votado pela comissão. Não há previsão para o momento da votação, 

que pode acontecer apenas à noite. 
 

Votação da reforma trabalhista foi descuido da base aliada, diz Doria 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), fez duras críticas aos líderes da base 
aliada do presidente Michel Temer (PMDB) por terem “relaxado” durante a votação da 

reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Na terça-feira, 
20, a proposta foi rejeitada por 10 votos a 9. “Foi um descuido da base. Não pode ter 
descuido, você não pode confiar plenamente na sua base sem ter uma ação efetiva.  

 
Você precisa ser eficiente também no Congresso Nacional”, disse o prefeito, em 

entrevista coletiva após participar da abertura de uma feira do setor de franquias na 
capital paulista.  

 
Perguntado para quem direcionava a crítica, o prefeito apontou “os líderes da base 
aliada”. Ele afirmou que a base não poderia permitir que deputados viajassem ou 

alterassem o voto durante a apreciação do texto na Comissão. 
 

 “Como pode deixar um parlamentar não votar, um parlamentar viajar e um 
parlamentar mudar o seu voto sem que você tenha condição dentro do próprio Senado 
Federal, onde a maioria que apoia o governo é flagrante? Perde uma votação. 

Descuido”, declarou o prefeito. Para as próximas votações da proposta, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário, Doria afirmou que é preciso “mais 

eficiência”.  
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O prefeito cobrou dos líderes que parem de conectar a necessidade das reformas com 
a crise política do País. “Acho que os líderes têm que revisar um pouco suas posições 
e não podem relaxar num momento como esse. A reforma trabalhista é fundamental 

para o País, assim como a reforma previdenciária. Você não pode relaxar nem pode 
estabelecer a conexão disso com a crise política”, disse o tucano.  

 
Para o prefeito, valorizar as reformas no atual momento do País será uma 

demonstração de “maturidade” do Congresso Nacional. “Deixa a política de lado, deixa 
a ideologia de lado. Vamos pensar no Brasil. A reforma trabalhista será feita e votada 
positivamente para quem pensa no Brasil. Quem pensa ideologicamente, apenas 

partidariamente, vota contra. Quem pensa o Brasil vota a favor”, reforçou. 
 

Paim diz que base do governo está 'constrangida' com reformas 

 22/06/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

O senador Paulo Paim (PT-RS) disse nesta quarta-feira (21) que os senadores que 
compõem a base do governo estão “constrangidos” a votar as reformas trabalhista 

(PLC 38/2017) e da Previdência. Para Paim, as propostas são “violentas” e mesmo as 
lideranças governistas não estão confortáveis com elas. 
 

— Eu vejo os senadores votando constrangidos. Não tem um senador, na minha 
avaliação, que defenda essas duas reformas. O relator [Ricardo Ferraço (PSDB-ES)] 

já não defende. O próprio líder do governo [Romero Jucá (PMDB-RR)] diz que é 
obrigado a encaminhar por obrigação de ofício, mas você vê na fala dele que não há 
alma, não há sentimento. 

 
Paim lembrou que Ferraço criticou pontos da reforma trabalhista e sugeriu que o 

presidente da República, Michel Temer, os solucionasse com vetos. Paim, porém, 
avalia essa ideia como inviável porque não se sabe “quem será o presidente no 
próximo mês”, devido à crise política. Paim pediu que o Senado “assuma sua 

responsabilidade” e modifique o projeto. 
 

O senador afirmou que apresentará um voto em separado pela rejeição da reforma na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que a colocará em pauta na 
semana que vem. O texto, segundo ele, está sendo elaborado em parceria com juízes 

e procuradores do Trabalho. Ele também fez um apelo ao presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, para que reúna os líderes e relatores e costure um acordo. 

 
— Esse 'tudo ou nada' não é bom para ninguém — argumentou. 
 

Para Eurasia, janela da reforma está se fechando 

 22/06/2017 – Fonte: EM.com 

 
A janela de oportunidade para o governo Michel Temer conseguir aprovar a reforma 

da Previdência, mesmo com um texto mais esvaziado que o atual, começa a se fechar, 
segundo avaliação da consultoria americana de risco político Eurasia. A probabilidade 
de aprovação da reforma no Congresso está "ligeiramente" acima de 50%, segundo 

relatório da consultoria. Antes da atual crise política, a chance era de 70%. 
 

"O ambiente em Brasília continua carregado e provavelmente vai permanecer assim 
nos próximos meses", diz o relatório da Eurasia, assinado pelos analistas da 
consultoria especializados em Brasil, João Augusto de Castro Neves, Christopher 

Garman, Filipe Gruppelli Carvalho e Djania Savoldi. A delação da JBS e as recentes 
declarações dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que controlam a empresa, 

produziram quase um estado de guerra entre o governo, sua base de apoio no 
Congresso e o judiciário, observa a consultoria. 
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"Neste contexto, a base de apoio do Congresso de Temer está mostrando alguns sinais 
de desgaste", destaca a Eurasia. Os analistas da consultoria acreditam que a reforma 
trabalhista vai passar no Congresso, mas a aprovação do texto da Previdência, nos 

moldes da proposta atual, ficou "bastante improvável". Já antes da crise desencadeada 
pela JBS a margem do governo para passar o texto era apertada. 

 
A aposta agora é que apenas uma versão mais esvaziada da reforma da Previdência, 

apenas estabelecendo uma idade mínima para a aposentadoria com alguma regra de 
transição, tenha chance de conseguir apoio dos parlamentares. 
 

Presidente interino da Câmara defende que reforma se resuma à idade 

mínima 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (PMDB-MG) 

defendeu nesta quarta-feira, 21, que a reforma da Previdência se resuma à mudança 
da idade mínima e que os demais pontos da proposta fiquem para o próximo governo. 

“Tem que votar (a reforma), mas não vota do jeito que está”, disse o peemedebista.  
 
Favorável à idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, Ramalho 

avalia que outros pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) podem ficar 
para serem discutidos melhor com a sociedade “depois”. “Até setembro a gente 

consegue vencer isso na Câmara. Se for antes, tudo bem, só não pode apressar. Vocês 
viram a pressa no Senado ontem, né?”, comentou.  
 

Apesar de admitir a falha na articulação governista na terça na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado, o peemedebista aposta que a reforma trabalhista não está 

comprometida. “Para mim não foi uma derrota. Nenhuma das comissões é definitiva”, 
declarou.  
 

Sob tutela  
Ramalho está substituindo Rodrigo Maia (DEM-RJ), que está interinamente na 

Presidência da República por causa da viagem internacional do presidente Michel 
Temer. Mesmo fora da Câmara, Maia vem mantendo o controle da situação na Casa. 
Na terça, por exemplo, fez uma reunião de líderes informal na residência oficial da 

Câmara, deixou a pauta desta semana (mais curta por causa das festas juninas) pronta 
e organizada e hoje oferece um almoço no Palácio do Planalto para conversar com os 

membros da Mesa Diretora da Câmara.  
 
Seu substituto na Câmara cumpriu à risca o roteiro: votou apenas três projetos 

considerados consensuais na terça, nesta quarta assinou documentos administrativos 
e despachou os projetos aprovados na véspera para o Senado e para sanção 

presidencial. A maior parte de sua rotina na Casa vem sendo desempenhada do 
gabinete da vice-presidência e o único ato autônomo foi liberar seus colegas da sessão 

deliberativa desta quarta-feira. “Sou interino, então como interino a gente tem 
lealdade e respeito a quem está na cabeça”, justificou.  
 

Na temporada à frente da presidência da Câmara, Ramalho também vem se mantendo 
distante dos pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer que aguardam 

despacho. O peemedebista alega que não tratará do assunto porque o tema não é 
uma “questão” sua. “O momento é de tentar sair da crise”, afirmou.  
 

Apesar de ser obrigado a andar com os seguranças da Câmara nesta semana, o 
deputado mineiro adotou um comportamento mais discreto e dedicou a maior parte 

de sua agenda a receber parlamentares. Devido a semana mais curta e esvaziada, 
Ramalho não ofereceu o tradicional jantar aos deputados em seu gabinete.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-interino-da-camara-defende-que-reforma-se-resuma-a-idade-minima/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-interino-da-camara-defende-que-reforma-se-resuma-a-idade-minima/


Na quinta, 22, o peemedebista voltará a Belo Horizonte e decidiu abrir mão dos aviões 
da Força Aérea Brasileira (FAB) – a que tem direito por estar na presidência da Câmara 
– para pegar voo comercial. “Sou apenas presidente interino”, argumentou. 

 

Relatório de Jucá defende reforma trabalhista para eliminar tutela do Estado 

 22/06/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 Proposições legislativas  
 PLC 38/2017  

 
O senador Romero Jucá (PMDB-RR) defendeu a aprovação do texto da reforma 

trabalhista aos integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
nesta quarta-feira (21). A matéria, na avaliação do senador, não fere a Constituição e 
deve ser aprovada nos moldes em que veio da Câmara e foi confirmada pela Comissão 

de Assuntos Econômicos (CAE), pelo relatório de Ricardo Ferraço (PSDB-ES). 
 

Para Jucá, o projeto de lei da Câmara (PLC) 38/2017 atualiza o marco regulatório 
trabalhista, levando o Brasil de um padrão legislativo de tutela e interferência 
extremada do Estado nas relações do trabalho para um ambiente de maior liberdade, 

para que as partes, com segurança, possam definir quais são a regras que melhor 
satisfaçam suas realidades. 

 
— O que se faz é, dentro desse enquadramento, buscar uma legislação trabalhista que 

melhor atenda à realidade brasileira, considerando interesses de trabalhadores e 
empregadores. No ambiente constitucional, há espaço para esse ajuste do marco 
regulatório do mundo do trabalho no Brasil — defendeu. 

 
Jucá também discorreu sobre o mérito da reforma, mencionando pontos considerados 

essenciais e que são alterados pelo projeto, como a ampliação da multa aplicada aos 
empregadores que não registram seus funcionários. Isso, na opinião do senador, vai 
ajudar a diminuir a informalidade, problema que atinge quase 50% da força de 

trabalho brasileira, observou. 
 

A formalização do trabalho em casa, o chamado teletrabalho; a possibilidade de divisão 
de férias em três períodos, a exemplo do que já ocorre com funcionários públicos 
regidos pela Lei 8112/1990 e de redução do horário de almoço, como ocorre com as 

empregadas domésticas; e a desburocratização em pontos como o encerramento do 
contrato, que não precisará mais de chancela sindical, também são alterações que ele 

considera benéficas ao trabalhador. 
 
Jucá lembrou ainda que o termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, criado 

pelo projeto, será feito com a tutela do sindicato profissional de cada categoria, o que 
levará a instituição a acompanhar a relação trabalhista, e não a apenas verificar, no 

fim do contrato de trabalho, se valores foram pagos corretamente. 
 
Na opinião do senador, a mudança do texto da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) a respeito da Justiça gratuita para as ações trabalhistas e do pagamento de 
honorários periciais, criticada pela oposição por considera-la sua “extinção”, na 

verdade vai fortalecê-la, pois será concedida somente a quem faz jus ao direito. Isso 
vai diminuir o número de ações trabalhistas, acredita Jucá. 
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— Essa litigância sem risco acaba por estimular o ajuizamento de reclamações 
trabalhistas temerárias. Ressalto que o objetivo não é dificultar o acesso à justiça, 
mas torná-la efetiva, evitando-se ações em que, mediante mero atestado de pobreza, 

se solicita a justiça gratuita para pessoas que dela não poderiam usufruir. Com essa 
medida, afastam-se os litigantes que não se enquadram nos requisitos de pobreza e 

se garante que os institutos sejam usados por quem realmente necessita — disse no 
relatório. 

 
Outro item defendido pelo senador foi a possibilidade de demissão por justa causa dos 
trabalhadores que perderem seus registros profissionais, por exemplo, médicos que 

tiveram seus diplomas cassados. 
 

Foi concedida vista ao relatório de Jucá. A previsão é que o texto seja votado na 
próxima quarta-feira (28), após a ocorrência de duas audiências públicas com 
especialistas, marcadas para a terça-feira (27). 

 

Reforma trabalhista pode sair só em julho 

 22/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
Depois da derrota do governo na terça-feira (20), a reforma trabalhista voltou a 

avançar no Senado. A votação do texto em plenário, no entanto, deverá ser adiada. A 
leitura do relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi concluída na CCJ (Comissão 

de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (21), abrindo caminho para que a 
tramitação da matéria seja concluída na comissão na próxima semana.  
 

O passo seguinte é a votação no colegiado do parecer de Jucá na quarta-feira (28). O 
objetivo do Palácio do Planalto era levar o tema para apreciação do plenário no mesmo 

dia, encerrando a discussão das mudanças nas leis trabalhistas no Congresso.  
 
Essa, no entanto, se tornou uma meta mais distante depois da definição de um 

calendário em acordo com a oposição, que prevê uma longa sessão nessa data, com 
a possibilidade de a reunião se estender até a noite. Jucá reconheceu que a votação 

em plenário não ocorrerá no dia 28 e admite a possibilidade de que a matéria seja 
concluída apenas na primeira semana de julho.  
 

A oposição comemorou o acordo. O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), 
também disse que o governo não conseguirá aprovar a proposta ainda em junho. "O 

tempo está do nosso lado." A reforma traz mudanças como a prevalência de acordos 
entre patrões e empregados sobre a lei e a possibilidade de parcelar férias.  
 

Em meio à crise política, o governo de Michel Temer aposta na aprovação da reforma 
para dar sinais de "normalidade" e passar a mensagem de que não está parado. Na 

terça (20), o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi derrotado na 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).  

 
Acabou vitorioso o texto apresentado por Paulo Paim (PT-RS), que rejeitou todos os 
pontos da matéria aprovada pela Câmara dos Deputados em abril. Serão levados ao 

plenário os três relatórios (de Ferraço, Paim e Jucá).  
 

A tendência do governo é colocar em votação apenas 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.  

 
 

 
 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/510374/reforma-trabalhista-pode-sair-so-em-julho


Mudança nas regras da Previdência deve ter atraso 

 22/06/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Presidente em exercício da Câmara prevê que votação deve ficar para 
setembro 

 

O governo já admite mais atrasos na votação da reforma da Previdência com a 

perspectiva de o presidente Michel Temer ser denunciado pelo Ministério Público e a 
derrota sofrida na votação da proposta de mudança nas leis trabalhistas em uma 

comissão do Senado na terça-feira.  
 
Embora tentem administrar os efeitos sobre as demais medidas econômicas, 

representantes do governo reconhecem nos bastidores que não é possível saber 
quando exatamente haverá “clima político” para votar a reforma da Previdência.  

 

   
Fábio Ramalho (PMDB-MG) defende uma proposta limitada à idade mínima Foto: Luis 
Macedo|Câmara dos Deputados 
 

Na Câmara dos Deputados, a defesa por uma reforma mais “enxuta” ganha reforços 
em meio à crise. O presidente em exercício da Casa, Fábio Ramalho (PMDB-MG), 

engrossou os pedidos por uma proposta limitada à criação de idade mínima de 
aposentadoria. O deputado, que sempre fez ponderações em relação à proposta do 
governo, disse que com a redução do texto “até setembro a gente consegue vencer 

isso na Câmara”.   
 

À Coluna do Estadão, o presidente da Casa, Rodrigo Maia – que está no exercício da 
Presidência durante a viagem de Michel Temer –, já havia admitido que agosto seria 
um prazo otimista para a votação. Alegou, da mesma forma, não haver “clima político” 

para pautar a proposta no plenário.  
 

Apesar do clima de indefinição, a equipe econômica mantém o otimismo com a 
possibilidade de votar a proposta em primeiro turno (a medida, que é uma emenda à 
Constituição, exige duas votações) antes do recesso, que começa oficialmente em 18 

de julho, e com a preservação do texto aprovado na comissão especial.   
 

Uma fonte da área econômica que participa das negociações disse não acreditar que 
a rejeição do parecer da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 

do Senado afete a Previdência. Mas lembra que os impactos da medida foram 
projetados apenas para 2018 em diante. Mesmo que a votação ocorra apenas no 
segundo semestre, o efeito esperado com as mudanças estaria preservado, um sinal 

importante do ponto de vista fiscal.  
 

‘No telhado’. Entre aliados do presidente, no entanto, a percepção é diferente. O 
deputado Beto Mansur (PRB-SP), que havia minimizado o resultado na CAS na terça-
feira, disse ontem que a votação foi um “alerta” ao governo. Agora, defendeu ele, é 

preciso que o Senado vote as mudanças na lei trabalhista em plenário para dar uma 
“boa sinalização” de que as duas Casas trabalham “em conjunto”.  

 
Mansur disse ainda que é preciso aguardar a denúncia do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, contra o presidente Temer, com base nas delações da JBS. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-nas-regras-da-previdencia-deve-ter-atraso,70001854770


“Ela (reforma da Previdência) está no telhado. Acho que tem de esperar um pouco 
essa coisa da denúncia. ”, afirmou. Por alterar a Constituição, a reforma da Previdência 
precisa de aprovação de 308 deputados e 49 senadores, bem mais do que a aprovação 

mínima exigida para a reforma trabalhista.  
 

Concessões. Para ajudar na aprovação, articuladores políticos dão como certas 
algumas concessões no plenário, como a manutenção das regras atuais para 

aposentadoria rural e Benefício de Prestação Continuada e a inclusão dos agentes 
penitenciários no regime especial para policiais, que estabelece idade mínima de 55 
anos, a menor de toda a reforma. Os servidores públicos ainda pressionam para que 

o governo desista de elevar as exigências para que funcionários que ingressaram até 
2003 tenham direito à aposentadoria integral.  

 
Para a área econômica, continua valendo o “plano A”, que é a aprovação do relatório 
do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) já ratificado pela comissão especial. Mas a 

fonte admite que tudo depende do “desenrolar” no Congresso e de como os 
parlamentares percebem a necessidade da reforma.  

 
O governo também monitora movimentos da base aliada no sentido de cobrar fatura 
maior. Há o temor de que os parlamentares comecem a “testar o poder de fogo” do 

governo e, em troca de apoio às medidas impopulares, reforcem investidas por 
benesses no campo econômico.  

 

Demanda do consumidor por crédito em maio avança 7,2%, diz Serasa 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A procura do consumidor por crédito cresceu 7,2% em maio na comparação com o 

mesmo mês do ano anterior, informou nesta quarta-feira, 21, a Serasa Experian, 
conforme indicador de demanda por crédito. Já na avaliação ante abril, houve alta de 
18,6% – o desempenho, contudo, foi muito influenciado pela concentração de feriados 

no quarto mês do ano, que pesou sobre a demanda por crédito, explica a Serasa.  
 

No acumulado do ano (janeiro a maio), o indicador da Serasa aponta alta de 1,0% na 
demanda por crédito do consumidor em comparação ao período equivalente de 2016. 
“A queda da inflação e o recuo das taxas de juros estão, aos poucos, devolvendo o 

estímulo ao consumidor a retornar, ainda que gradualmente, ao mercado de crédito”, 
aponta a Serasa em nota.  

 
Faixas de renda  
O maior apetite por crédito foi verificado em todas as faixas de renda. O maior avanço 

na comparação anual, de 9,3%, foi verificado entre consumidores que ganham até R$ 
500 mensais. Na sequência, aparecem aqueles que recebem entre R$ 500 e R$ 1 mil, 

com 8,2%; os que ganham entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, com alta de 6,4%.  
 

Nas classes de renda mais elevada, consumidores com receita mensal entre R$ 2 mil 
e R$ 5 mil, houve crescimento de 5,7%. A faixa com renda entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 
apresentou alta de 5,2%, enquanto a demanda por crédito daqueles que ganham mais 

de R$ 10 mil avançou 5,8%.  
 

Regiões  
A demanda por crédito também cresceu em todas as regiões do País em relação a 
maio de 2016, relatou a Serasa Experian. No Norte, a alta foi de 12,3%; no Nordeste, 

8,6%; no Sul, o crescimento foi de 8,1%. Na região Sudeste, a procura do consumidor 
por crédito cresceu 6,7%, enquanto no Centro-Oeste o avanço foi de 2,2%. 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/demanda-do-consumidor-por-credito-em-maio-avanca-72-diz-serasa/


Alexandre Barreto é nomeado novo presidente do Cade 

 22/06/2017 – Fonte: EM.com 
 

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 22, traz publicada a nomeação do 
novo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre 

Barreto de Souza, e do novo conselheiro do órgão, Mauricio Oscar Bandeira Maia.  
 

Alexandre Barreto e Mauricio Maia tiveram seus nomes aprovados para os cargos esta 
semana pelo Senado Federal. Os dois exercerão mandatos de 4 anos. Os decretos das 
nomeações são assinados pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, e 

o ministro da Justiça, Torquato Jardim. 
 

A expectativa é que os dois tomem posse ainda nesta semana. Se isso se confirmar, 
Barreto e Maia chegarão ao conselho às vésperas do julgamento da compra da Estácio 
pela Kroton. Como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo 

Estado, na terça-feira, o Cade pode reprovar a operação por não estar chegando a um 
acordo com as partes. 

 
A previsão é que a operação seja analisada no plenário do conselho na próxima quarta-
feira, dia 28. O prazo final para o julgamento é 29 de julho, mas, como não há sessão 

ordinária marcada para o próximo mês, a análise teria que ser feita na sessão do dia 
28. O Cade, porém, ainda poderá marcar uma sessão extraordinária para analisar o 

caso, o que não está descartado. 
 
Veto 

 
Os dois novos membros do Cade poderão pesar na definição do futuro das duas 

empresas. Em um impasse nas negociações e com o prazo para julgamento próximo 
do fim, há "chances reais" do Cade reprovar a operação, de acordo com fontes que 
acompanham as negociações.  

 
A avaliação é que, após o órgão ter sido citado na delação de executivos da JBS, o 

conselho quer passar uma mensagem dura à sociedade, de que age de maneira firme, 
justamente no julgamento de uma das maiores operações do ano. 
 

Nas últimas semanas, com o recrudescimento das conversas, a Kroton ofereceu 
vender um pacote com cerca de 250 mil matrículas. De acordo com fontes, o remédio 

foi considerado suficiente pela conselheira relatora do caso, Cristiane Alkmin. Mas o 
restante dos conselheiros acha que é necessário mais. 
 

Entre as propostas exigidas pelo Cade está a venda da marca Anhanguera e grande 
parte dos ativos ligados à universidade, o que a Kroton considera desproporcional. 

 

‘Em brevíssimo tempo’, juros cairão à casa de 1 dígito, diz Temer na Rússia 

 22/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente da República, Michel Temer, reuniu-se por mais de duas horas com o 

presidente da Rússia, Vladimir Putin, nessa quarta-feira, 21, no Kremlin, em Moscou. 
Na oportunidade, o brasileiro afirmou que os juros praticados pelo Banco Central vão 

“em brevíssimo tempo” cair à casa de 1 dígito.  
 
O encontro bilateral foi o primeiro desde o início da gestão do brasileiro. Em um rápido 

diálogo aberto aos jornalistas, Putin lembrou que a cooperação bilateral é estreita 
tanto no interior dos Brics, quanto no G-20, e que o Brasil “é um dos principais 

parceiros na América Latina”. O presidente russo lamentou a queda no comércio 
bilateral em 2016 e disse que os dois países devem trabalhar para aprofundar as 
trocas.  

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/06/22/internas_economia,878238/alexandre-barreto-e-nomeado-novo-presidente-do-cade.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/receita-federal-alerta-para-golpe-da-regularizacao-de-dados-cadastrais/


Temer afirmou que está em sua quarta visita a Moscou e em um segundo encontro 
com Putin. E que os resultados têm sido “sempre muito positivos”. “Temos economias 
parecidas”, disse.  

 
O presidente mencionou ainda as reformas em curso – sem fazer alusão alguma à 

reforma trabalhista, que enfrentou uma derrota na terça, 20, na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado -, o combate à inflação e a política de juros. “Em brevíssimo tempo 

teremos juros de 1 dígito no País”, disse Temer.  
 
Temer defendeu ainda um diálogo franco e aberto no G-20 e no grupo de grandes 

emergentes BRICS, além das Nações Unidas, “onde nós defendemos sempre as 
mesmas teses”.  

 
Ao final da reunião, Temer e Putin farão uma declaração conjunta e assinarão acordos 
bilaterais 

 

Temer chega à Noruega sob críticas do país a sua política ambiental 

 22/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

  

 

Michel Temer desembarca na Noruega para visita oficial e encontro de empresários 

Sob duras críticas do governo norueguês pelo salto no desmatamento da Amazônia, o 
presidente Michel Temer desembarcou nesta quinta-feira (22) em Oslo às 12h40 locais 
(7h40 no horário de Brasília) para uma visita de dois dias ao país escandinavo.  

 
Ainda nesta quinta, Temer se encontrará com representantes de algumas das 

principais empresas norueguesas, como a estatal petroleira Statoil, que recentemente 
comprou por US$ 2,5 bilhões a participação de 66% da Petrobras no bloco de Carcará, 
no pré-sal.  

 
Na sexta (23), ele se reunirá com a premiê norueguesa, Erna Solberg, e com o rei 

Harald 5º.  
 
A comitiva de Temer inclui os ministros da Indústria e Comércio, Marcos Pereira (PRB), 

do Meio Ambiente, Zequinha Sarney (PV-MA), das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 
(PSDB-SP), e da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB).  

 
A visita de Temer foi precedida por duras críticas do governo norueguês à política 

ambiental brasileira. Oslo é o principal financiador estrangeiro de projetos na 
Amazônia e já doou R$ 2,77 bilhões desde 2009.  
 

Em carta ao governo, o ministro do Clima e Meio Ambiente, Vidar Helgesen, 
demonstrou preocupação com propostas em trâmite no Congresso como a implantação 

de regras mais frouxas de licenciamento ambiental e a redução na proteção de 
unidades de conservação, além do corte no orçamento para fiscalização contra o 
desmatamento.  

 

Equipe econômica reduz previsão para o PIB em 2017 

 22/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O prolongamento da crise política deflagrada pelas acusações contra Michel Temer 

levou a equipe econômica a reduzir a previsão de recuperação do PIB em 2017.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1895038-temer-chega-a-noruega-sob-criticas-contra-sua-politica-ambiental.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1894967-equipe-economica-reduz-previsao-para-o-pib-em-2017.shtml


Em projeções mantidas, por ora, em caráter reservado, ministros e auxiliares do 
presidente revisaram a estimativa de crescimento de 0,5% para 0,4% este ano.  
 

A variação reflete uma expectativa de desaceleração da retomada esperada para o 4º 
trimestre, que nas projeções da área econômica caiu de 2,7% para 2,2% em relação 

ao mesmo período de 2016.  
 

Planalto e Fazenda projetavam que a crise política provocaria redução das estimativas 
do PIB no último trimestre, mas os impactos só puderam ser quantificados agora.  
 

O cenário mais pessimista para o 4º trimestre se deu pela desconfiança gerada sobre 
o setor produtivo e o mercado a partir da manutenção da crise —com a sucessão de 

fatos revelados a partir das delações de executivos da JBS.  
 
Esses efeitos, no entanto, devem ser desprezíveis no 2º e no 3º trimestre.  

 
A revisão para baixo do PIB do ano está em linha com o mercado. Nas últimas 

semanas, o Itaú Unibanco e o Bradesco reduziram suas estimativas de 2017 para 
0,3%.  
 

Tropeços e atrasos das reformas trabalhista e previdenciária desaceleraram a 
recuperação de investimentos, segundo a equipe econômica, uma vez que esses 

ajustes são peças centrais da política de austeridade fiscal.  
 
A crise ainda intensificou no mercado o temor de que, para recuperar capital político, 

o Planalto tome medidas que afetem as contas públicas —como a liberação de 
emendas parlamentares e a adoção de linhas de financiamento mais generosas.  

 
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), minimiza uma possível 
revisão para baixo das previsões de crescimento. "Reverter uma recessão brutal em 

meio a um ambiente de embate político e disputa de poder já é um fato positivo."  
 

A meta de Temer, de fato, é entregar um PIB positivo em 2017, como sinal de que 
sua gestão obteve êxito no esforço de recuperação da economia, após recuos de 3,8% 
em 2015 e de 3,5% em 2016.  

 
A área política do governo estuda adotar medidas de estímulo, como a ampliação da 

faixa de isenção do IR, a liberação de linhas de crédito pelo BNDES e políticas de 
incentivo para serviços e habitação.  
 

Dados contraditórios dificultam determinar saída da recessão, diz FGV 

 22/06/2017 – Fonte: EM.com 

 
Os dados de abril do Monitor do PIB do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (Ibre/FGV) mostram sinais contraditórios sobre a atividade econômica. 
A avaliação é do coordenador do Monitor do PIB da FGV, Claudio Considera. Segundo 
o pesquisador, a contradição está no fato de o indicador ter apontado crescimento do 

PIB de 0,42%, na passagem de março para abril, e queda de 1,3%, na comparação 
de abril com igual mês de 2016. 

 
Com isso, é difícil determinar a saída da recessão. "Há sinais se contradizendo o tempo 
todo. Os dados não mostram nem que a economia está de fato saindo da recessão 

nem que a economia voltou a retrair", disse Considera. 
 

A queda de 1,3% em relação a abril de 2016 significa recrudescimento, já que, em 
março, o Monitor do PIB apontara crescimento de 0,2% em relação ao terceiro mês 
do ano passado. Com isso, na taxa trimestral móvel, o PIB de fevereiro a abril teve 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/06/21/internas_economia,878087/dados-contraditorios-dificultam-determinar-saida-da-recessao-diz-fgv.shtml


queda de 0,8% em relação a igual trimestre móvel de 2016. No primeiro trimestre de 
2017, a queda ante os três primeiros meses de 2016 havia sido de 0,4%. 
 

Essa queda é preocupante, segundo Considera, porque, desde setembro de 2016, a 
taxa da média móvel trimestral vinha reduzindo a queda na comparação com iguais 

períodos do ano anterior. Para piorar, não há efeito de base de comparação que 
justifique a queda. O desempenho no trimestre móvel de fevereiro a abril de 2016 já 

havia sido ruim, com queda 4,7% ante igual período do ano anterior. 
 
Para Considera, a contradição nos dados de abril corrobora a projeção do Ibre/FGV, a 

cargo da equipe do Boletim Macro, que estima retração no PIB do segundo trimestre 
em relação aos três primeiros meses do ano.  

 
O pesquisador da FGV chamou atenção para o fato de, em abril ante abril de 2016, ter 
havido queda em todas as atividades, à exceção de agropecuária (+11,5%), extrativa 

mineral (+4,4%) e comércio (+1,4%). 
 

Além disso, os sinais para o resto do segundo trimestre não são bons, principalmente 
diante do aprofundamento da crise política, após a revelação do acordo de delação 
premiada firmado entre o Ministério Público Federal (MPF) e executivos do frigorífico 

JBS, que atingiu o presidente Michel Temer. "Sem resolver essa crise política, o País 
não consegue fazer as reformas, nem dar um sinal claro na política fiscal", disse 

Considera. 
 
O Monitor do PIB procura antecipar a tendência do principal índice da economia a partir 

das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais. 

 

BC vê inflação menor em 2017 e 2018, mas sinaliza de novo que deve cortar 
menos os juros 

 22/06/2017 – Fonte: Reuters 
 

O Banco Central reduziu suas previsões sobre inflação neste ano e no próximo, mas 
reafirmou que a redução moderada do ritmo de corte na Selic deve se mostrar 
adequada diante do cenário de incerteza que envolve a economia, em meio à intensa 

crise política que enfrenta o governo do presidente Michel Temer. 
 

Segundo Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira, o BC passou a 
ver a alta do IPCA em 3,8 por cento em 2017 e em 4,5 por cento em 2018 pelo cenário 
de mercado, sobre 4 e 4,6 por cento vistos no comunicado da última reunião do Comitê 

de Política Monetária (Copom), de maio.  
 

"Em função do cenário básico e do balanço de riscos avaliados em sua última reunião, 
o Copom entendeu que uma redução moderada do ritmo de flexibilização monetária 

em relação ao ritmo adotado naquela ocasião deveria se mostrar adequada em sua 
próxima reunião, em julho", escreveu o BC. 
 

No mês passado, o BC cortou a Selic em 1 ponto percentual, a 10,25 por cento ao 
ano, ciclo de afrouxamento que começou em outubro passado. No relatório, reafirmou 

que o ritmo de flexibilização daqui para frente continuará dependendo da evolução da 
atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da 
extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação. 

 
E acrescentou: "O Copom reitera sua preferência por explicitar condicionalidades sobre 

a evolução da política monetária, o que melhor transmite a racionalidade econômica 
que guia suas decisões". 
 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN19D1HN-OBRTP?sp=true
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN19D1HN-OBRTP?sp=true


Para analistas, o BC continuou apontando que deve cortar menos a taxa básica de 
juros daqui para frente, em meio à crise política, mas a manutenção do ritmo de 
redução de 1 ponto não estava totalmente descartada. 

 
"A crise provavelmente gera efeitos desinflacionários, mas isso não implica aumentar 

os estímulos monetários porque aumentaram os riscos em relação ao cenário de 
2018", avaliou o economista-chefe da corretora Votorantim, Roberto Padovani, que 

prevê redução de 0,75 ponto nos juros em julho, com a Selic fechando o ano em 9 por 
cento. 
 

No relatório, a autoridade monetária repetiu a mensagem do aumento das incertezas 
diante da crise política, e reiterou que o resultado líquido desse quadro pode ser tanto 

desinflacionário, em função do impacto negativo sobre a atividade econômica, quanto 
inflacionário, com mudanças na formação de preços e sobre as estimativas da taxa de 
juros estrutural. 

 
"Existe também a possibilidade de os efeitos se compensarem e a trajetória 

prospectiva da inflação não ser impactada. Não há, portanto, relação direta e mecânica 
entre o aumento de incerteza e a política monetária", reforçou. 
 

No mercado de juros futuros, as apostas majoritárias continuavam em corte de 0,75 
ponto na Selic em julho, segundo dados da Reuters. 

 
A inflação vem mostrando sinais favoráveis, com o IPCA somando nos 12 meses até 
maio alta de 3,60 por cento, bem abaixo do centro da meta de inflação de 4,5 por 

cento para este ano e o próximo, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.  
 

No documento, o BC também calculou inflação em torno de 4,3 por cento nos 12 meses 
até o segundo trimestre de 2019.  
 

A equipe econômica quer reduzir a meta de inflação para 2019, decisão que tomará 
na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), na semana que vem. A 

ideia é cortar o centro da meta, estabelecido em 4,5 por cento desde 2005, para algo 
entre 4 e 4,25 por cento. 
 

O BC também manteve sua perspectiva para o crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) neste ano a 0,5 por cento, justificando que colocou na balança resultados 

favoráveis de indicadores de atividade recentes que, se mantidos, levariam a uma 
revisão de alta, mas também ao maior ambiente de incertezas, que pode ter efeito 
negativo sobre a economia.  

 

Braskem vai investir US$675 mi em 6ª fábrica de polipropileno nos EUA 

 22/06/2017 – Fonte: Reuters 
 

A Braskem, maior grupo petroquímico da América Latina, vai investir 675 milhões de 
dólares para construir sua sexta fábrica de polipropileno nos Estados Unidos, informou 
a empresa em comunicado enviado ao mercado na noite de quarta-feira. 

 
A companhia brasileira espera concluir a construção da unidade baseada em La Porte, 

no Texas, no primeiro trimestre de 2020. A fábrica terá capacidade para produzir 450 
mil toneladas de polipropileno por ano, de acordo com a nota. 
 

As ações da Braskem acumulam baixa de quase 7 por cento em 2017, apesar das 
expectativas de lucro operacional mais forte, após as investigações de corrupção 

envolvendo a petroquímica. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19D18K-OBRBS


Em dezembro, a Braskem fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal 
por seu envolvimento na Lava Jato, comprometendo-se a pagar 957 milhões de 
dólares, ou cerca de 3,1 bilhões de reais, como parte de um acordo global.  

 

Cade considera "complexa" aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic 

 22/06/2017 – Fonte: Reuters 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) declarou a aquisição da 
unidade de fertilizantes da mineradora Vale pela norte-americana Mosaic "complexa" 
e exigirá a realização de diligências, segundo publicação no Diário Oficial da União 

desta quinta-feira. 
 

A Vale anunciou em 19 de dezembro a venda da Vale Fertilizantes para a Mosaic por 
aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. Na época, as empresas anunciaram que o 
negócio tornaria a Mosaic líder em produção e distribuição de fertilizantes no Brasil, 

um dos mercados agrícolas mais promissores do mundo. 
 

A superintendência do órgão de defesa da concorrência disse que irá facultar às partes 
a apresentação das eficiências econômicas geradas pela operação, além de aprofundar 
a análise sobre a rivalidade nos mercados de fosfatos para nutrição animal e 

fertilizantes básicos fosfatados. 
 

O Cade afirmou, ainda, que devido à complexidade do caso poderá posteriormente 
pedir um prazo maior para análise, o que ainda não é visto como necessário. 
 

Audi confirma produção de seu segundo elétrico 

 22/06/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Audi anuncia a ampliação de seu portfólio com o seu segundo veículo elétrico, o 
e-tron Sportback, cuja produção terá início em 2019 na planta de Bruxelas, na Bélgica, 

a mesma que monta o compacto A1. O primeiro veículo 100% elétrico da marca, o 
SUV e-tron, já havia sido confirmado e começa a ser produzido no ano que vem na 

mesma planta belga. 
 
“Com a produção do e-tron Sportback estamos mostrando que levamos a sério a 

questão da mobilidade elétrica. Esse segundo modelo movido a eletricidade 
aperfeiçoará a capacidade da nossa fábrica em Bruxelas”, afirma o membro do 

conselho para produção e logística da Audi, Hubert Waltl. 
 
Segundo a montadora, a base para o novo carro é o e-tron Sportback Concept, 

mostrado como conceito durante o Salão de Xangai deste ano. O gran turismo quatro 
portas foi apresentado com uma bateria elétrica de 320 kilowatts, com design de cupê. 

 

Mercedes faz recall de três modelos no Brasil 

 22/06/2017 – Fonte: Automotive Business 
    
 

 
 

 
  
 

A possibilidade de acionamento involuntário dos freios levou a Mercedes a fazer um 
recall dos modelos SLK 300, SLC 300 e AMG SLC 43, fabricados entre junho de 2015 

e janeiro de 2017.  
 
A montadora percebeu a possibilidade de ocorrer uma falha no software do módulo do 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19D1IM-OBRBS
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25997/audi-confirma-producao-de-seu-segundo-eletrico
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25996/mercedes-faz-recall-de-tres-modelos-no-brasil


Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) desses veículos. O problema pode fazer 
com que a frenagem automática do automóvel seja indevidamente acionada, 
aumentando a resistência ao movimento do veículo, o que tende a gerar fumaça nos 

freios após a parada e, em situações extremas, princípio de incêndio nas caixas de 
roda, aumentando assim os riscos de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e/ou 

terceiros.  
 

A convocação serve para a verificação e, caso necessário, o agendamento da 
atualização do software do ESP. O tempo do reparo tem a duração aproximada de 30 
minutos. É possível obter outras informações pelo 0800 970 9090.  

 

Honda interrompe produção em fábrica no Japão após ataque cibernético 

 22/06/2017 – Fonte: G1/Carros 
 
Empresa foi atingida pelo WannaCry, que criptografa arquivos até o 

pagamento de um resgate. Vírus é o mesmo de ataque mundial que ocorreu 
em maio. 

 
A montadora Honda Motor anunciou nesta quarta-feira (21) que interrompeu 
temporariamente a produção em uma de suas fábricas japonesas após um ataque 

virtual similar ao que provocou estragos no mundo no mês passado.  
 

As máquinas foram desligadas nesta segunda e acionadas novamente na terça na 
fábrica de Sayama, ao norte de Tóquio.  
 

O grupo detectou ainda no domingo que o sistema operacional de controle da produção 
da fábrica havia deixado de responder e estava infectado pelo vírus WannaCry, que 

criptografa os arquivos e os torna inacessíveis, em tese até o pagamento de um 
resgate.  
 

A fábrica de Sayama produz mil veículos por dia.  
 

Quase 200 mil computadores em pelo menos 150 países se viram afetados em maio 
por um ataque virtual sem precedentes através do sistema operacional Windows, que 
prejudicou o funcionamento de muitas empresas e organizações.  

 
A Honda não foi a primeira a ser afetada, já que, durante o ataque mundial, unidades 

de produção das montadoras Renault e Nissan estava entre as vítimas.  
 

Deputados querem volta do extintor de incêndio em carros 

 22/06/2017 – Fonte: G1/Carros 
 

Comissão da Câmara dos Deputados aprovou projeto que vai contra decisão 
de 2015 do Contran, mas para valer ainda precisa passar por outra comissão 

e ser aprovado no plenário. 
 

 
 

Extintor de incêndio não é obrigatório em carros desde 2015 (Foto: Reprodução/ EPTV)  
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou por 

unanimidade, no final de maio, um projeto de lei que retoma a obrigatoriedade dos 
extintores de incêndio em veículos no Brasil.  

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/honda-interrompe-producao-em-fabrica-no-japao-apos-ataque-cibernetico.ghtml
http://g1.globo.com/carros/noticia/deputados-querem-volta-da-obrigatoriedade-do-extintor-de-incendio-em-carros.ghtml


É o primeiro passo para frente do projeto PL 3404/15, do deputado Moses Rodrigues 
(PPS/CE), que discordou do órgão máximo de trânsito e protocolou, em novembro de 
2015, o pedido para reverter a decisão.  

 
O equipamento não é exigido desde 2015, quando o Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) afirmou que os carros atuais possuem tecnologia contra incêndio e que o 
despreparo para o uso poderia causar mais perigo.  

 
"Não é plausível que o Contran, de um momento para outro, entenda que o extintor 
de incêndio não é mais considerado item de segurança do veículo", afirma o deputado 

no projeto.  
 

No final de maio, todos os membros da Comissão de Viação e Transportes aprovaram 
a ideia. O relator, deputado Remídio Monai (PR-RR), disse que a regulamentação do 
Contran "não apresenta justificativa consistente".  

 
"Essa questão causou polêmica e trouxe diversos transtornos aos proprietários de 

veículos e aos comerciantes e fabricantes de extintores", afirmou Remídio Monai. 
 
Agora o projeto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

antes de ir para aprovação no plenário da Câmara.  
 

Atualmente, o equipamento é exigido no país apenas para caminhões, caminhão-
trator, micro-ônibus, ônibus e veículos destinados ao transporte de produtos 
inflamáveis.  

 

 
Extintores do tipo ABC seriam exigidos em 2015 (Foto: Reprodução EPTV)  

 
O que diz o Contran 

Segundo o órgão, a decisão de suspender a obrigatoriedade ocorreu após 90 dias de 
avaliação técnica e consulta aos setores envolvidos. A conclusão foi que o uso do 
extintor sem preparo representa mais risco ao motorista do que o incêndio em si.  

 
O Contran ainda citou a baixa incidência de incêndios entre o volume total de acidentes 

com veículos, e um número menor ainda de pessoas que dizem ter usado o extintor.  
 

A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) informou que dos 2 milhões 
de sinistros em veículos cobertos por seguros, 800 tiveram incêndio como causa. 
Desse total, apenas 24 informaram que usaram o extintor, equivalente a 3%.  

 
Estudos e pesquisas realizadas pelo Denatran constataram que as inovações 

tecnológicas introduzidas nos veículos resultaram em maior segurança contra 
incêndio.  
 

Entre as quais, o corte automático de combustível em caso de colisão, localização do 
tanque de combustível fora do habitáculo dos passageiros, flamabilidade de materiais 

e revestimentos, entre outras.  
 
"Em crash tests, ficou comprovado que tanto o extintor como o seu suporte provocam 

fraturas nos passageiros e condutores”, afirmou o Contran. 
 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/09/extintor-em-carro-deixara-de-ser-obrigatorio.html


Polêmica sem fim 
Desde 1970, rodar com veículos sem o extintor ou com ele vencido ou inadequado era 
considerado infração grave. O Brasil era um dos poucos países que mantinha a 

obrigatoriedade.  
 

Em 2004, uma resolução do Contran estabeleceu que, a partir de 2009, todos os 
veículos deveriam sair de fábrica com o extintor do tipo ABC, em vez do tipo BC que 

era usado até então. Porém, a medida foi derrubada e voltou a valer em 2009.  
 
Em janeiro de 2015, todos os veículos deveriam ter o modelo do tipo ABC, que seria 

mais eficaz. No entanto, o produto sumiu das prateleiras e dos postos com a alta 
procura, e a mudança foi adiada por 3 vezes.  

 
Em meio à polêmica, em setembro de 2015, o Contran decidiu que o extintor deveria 
ser opcional em carros, caminhonetes, camionetas e triciclos de cabine fechadas.  

 
Ou seja, a falta do equipamento não seria considerada infração, nem resultaria em 

multa.  
 
Muita gente reclamou depois de gastar dinheiro comprando o novo tipo ABC reclamou. 

A bagunça foi comparada à do kit de primeiros socorros, que passou a ser obrigatórios 
nos carros em 1998 e, no ano seguinte, a exigência foi derrubada.  

 

Autopeças elevam faturamento em 13,7% 

 22/06/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
 

Os fabricantes de autopeças instalados no Brasil registraram neste primeiro 
quadrimestre uma alta de 13,7% no faturamento ante o mesmo período do ano 
passado. O acréscimo foi motivado pelas vendas às montadoras, que registraram 

crescimento de 32,1%.  
 

No setor de reposição o ambiente é de estabilidade em relação aos primeiros quatro 
meses de 2016. As exportações em dólares anotam discreta alta de 1,2%, mas queda 
de 16,7% em reais. Os números foram divulgados pelo Sindipeças, entidade que reúne 

fabricantes de componentes automotivos.  
 

No mês de abril as vendas para as montadoras representaram 62,3% do faturamento 
do setor, sete pontos porcentuais a mais do que no mesmo mês do ano passado. Como 

consequência dessa melhora, a ocupação nas fábricas de autopeças aumentou para 
um nível semelhante ao verificado na metade de 2015.  
 

No entanto, o emprego no setor recuou 3,3% no confronto com o primeiro 
quadrimestre do ano passado.  

 

Volkswagen produzirá novo Polo e sedã na fábrica de São Bernardo do Campo 

 22/06/2017 – Fonte: G1/ Carros 

 
A Volkswagen anunciou nesta quinta-feira (22) que a sexta geração do Polo e o sedã 

chamado Virtus serão produzidos na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, no 
ABC paulista. A unidade é a mais antiga operação da marca no Brasil e a primeira fora 
da Alemanha.  
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A nova geração do Polo foi mostrada na Alemanha, na última sexta-feira, e será 
vendida no Brasil ainda neste ano, quase ao mesmo tempo que no mercado europeu.  
O Polo deixou de ser vendido no mercado brasileiro em 2015 e volta renovado, 

construído sobre a plataforma MQB, que é a mesma da última geração do Golf e 
também do Audi A3 Sedan - ambos produzidos nas fábricas do grupo em São José dos 

Pinhais, no Paraná.  
 

A Volkswagen diz ter feito acordos com sindicatos em todas suas fábricas no Brasil, 
que "permitiram redução de custos, readequação de efetivo e aumento de nossa 
flexibilidade", segundo David Powels, presidente da empresa no Brasil e América do 

Sul.  
 

"Trabalhamos agora com o objetivo claro de sermos uma empresa muito mais rápida, 
enxuta e eficiente", afirmou David Powels. 
 

Novo Polo 
Em 1975, na primeira geração, o Polo tinha apenas 3,51 metros. Na sexta geração, 

ele será o maior da história, com 4,05 m. O porta-malas cresceu para 351 litros - um 
aumento de 25% em relação a 5ª geração, que não foi vendida no Brasil.  
 

Os motores mais prováveis da versão brasileira são 1.0 MPI (82 cv), 1.6 MSI (120 cv) 
e 1.0 TSI (125 cv). A versão GTI é outra dúvida para o mercado brasileiro.  

 
O exterior ainda lembra modelos antigos da Volkswagen, mas o interior deu um salto 
rumo a digitalização. Na Europa, o Polo terá tela multimídia de 6,5 a 8 polegadas e 

opção de painel de instrumentos totalmente digital.  
 

Não pense que o modelo aposentará um "velho guerreiro". Na linha de hatches da 
marca alemã no Brasil, o novo Polo ficará posicionado acima de Gol, Up e Fox, e abaixo 
do Golf. Atualmente, o Fox tem preços sugeridos de R$ 46.890 a R$ 64.490. Já o Golf 

fica entre R$ 78.130 e R$ 132.250.  
 

Sedã 
Além do Polo, a Volkswagen prepara o lançamento de um novo sedã compacto, 
chamado de Virtus, que será revelado nos próximos meses. Ele também terá 

fabricação nacional até o fim do ano, mas as vendas começam só em 2018.  
 

O novo sedã ficaria na faixa de preço entre o Voyage e o Jetta - lugar que era ocupado 
antigamente pelo Polo Sedan. Ainda não há detalhes e imagens oficiais, além de um 
desenho que mostra sua silhueta, apresentado em Genebra.  

 
A renovação faz parte de uma ofensiva de produtos para tentar recuperar parte do 

mercado perdido no Brasil. Tradicional campeão de vendas da marca, o Gol continuará 
"firme e forte" no portfólio, como uma opção abaixo do Polo.  

 

Usiminas estuda novo aumento de preços do aço 

 22/06/2017 – Fonte: Inda 

 
A Usiminas deu início a estudos para aplicar um novo aumento de preços do aço no 

início de julho.  
 
A leitura é de que, se for mantido o movimento de melhora do preço da China, que 

responde por mais da metade da produção de aço no mundo, um espaço para um 
reajuste se abrirá, o que ajudará os resultados da siderúrgica mineira de forma 

imediata.  
 
Um aumento dado como provável seria na casa dos 5%. A eventual elevação pode 

ocorrer justamente em um momento em que a empresa busca melhorar a sua geração 
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de caixa. No início do ano, uma alta de cerca de 8% no preço do aço já foi 
implementada.  
 

Procurada, a siderúrgica mineira confirmou que avalia a evolução do mercado para um 
“eventual aumento de preço em laminados a quente”. 

 

Vendas de produtos siderúrgicos apresentam queda de 2,2% nos cinco 
primeiros meses do ano 

 22/06/2017 – Fonte: CIMM 
 

A produção de aço bruto foi de 14,1 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a 
maio de 2017, o que equivale a um aumento de 14,2% quando comparado com o 

ocorrido no mesmo período de 2016. 
Importante ressaltar que, desde o segundo semestre do ano passado, a Companhia 
Siderúrgica do Pecem (CSP) iniciou suas operações, o que afeta a base de comparação 

em relação a jan-maio de 2016, por inflar os dados de produção de aço bruto e de 
semi-acabados para o mesmo período em 2017. 

 
A produção de laminados foi de 9,1 milhões de toneladas, um acréscimo de 8,1% 
frente ao acumulado nos mesmos meses de 2016. 

 
As vendas internas foram de 6,6 milhões de toneladas nos cinco primeiros meses de 

2017, uma queda de 2,2% em relação ao mesmo período de 2016. 
 
O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 7,6 milhões de toneladas 

nos cinco primeiros meses de 2017. Comparando com o mesmo período do ano 
anterior, o crescimento foi de 2,3%. 

 
As importações cresceram 57,6% no acumulado de janeiro a maio de 2017 
comparativamente ao mesmo período do ano anterior, totalizando 1,0 milhão de 

toneladas. Esse volume resultou em US$ 894 milhões de importações, uma alta de 
35,2% na mesma base de comparação. 

 
As exportações foram de 6,1 milhões de toneladas ou US$ 3,1 bilhões nos cinco 
primeiros meses de 2017, o que significa crescimento de 11,5% em volume e de 

51,8% em valor, na mesma base de comparação. Também em relação às exportações, 
os resultados foram impactados pela entrada em operação da CSP no 2º semestre do 

ano passado, cuja produção é destinada, majoritariamente, ao mercado externo. 
 
Dados de Maio de 2017 

Em maio de 2017, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,9 milhões de toneladas, 
uma expansão de 13,2% frente ao mesmo mês de 2016, aumento este influenciado 

pela entrada em operação da Companhia Siderúrgica do Pecem (CSP) no 2º semestre 
do ano passado. 

 
Já a produção de laminados foi de 1,8 milhão de toneladas, aumento de 5,0% quando 
comparada a maio de 2016. 

 
O consumo aparente foi de 1,6 milhão de toneladas, 5,7% maior do que o registrado 

no mesmo mês de 2016. As vendas internas cresceram 3,4% na mesma base de 
comparação, totalizando 1,4 milhão de toneladas. 
 

As importações cresceram 37,9%, para 233 mil toneladas e aumentaram 41,3% em 
valor, para US$ 219 milhões também na comparação entre maio de 2017 e maio de 

2016. 
 
As exportações foram de 1,5 milhão de toneladas ou US$ 752 milhões, o que 

representa um crescimento de 20,7% em volume e 69,8% em valor, também na 
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mesma base de comparação. Ressalta-se aqui novamente o impacto das exportações 
da CSP em maio de 2017 na base de comparação com o mesmo mês de 2016, quando 
ainda não havia entrado em operação. 

 

Gerdau inaugura Polo Robótico em São José dos Campos (SP) 

 22/06/2017 – Fonte: CIMM 
 

A Gerdau inaugura nessa terça-feira (20), seu primeiro Polo Robótico, localizado em 
sua unidade de São José dos Campos (SP). O projeto irá estimular o uso de 
ferramentas de robotização dentro e fora da empresa. 

 
A iniciativa, desenvolvida em parceria com a empresa ENTEV Integração Robótica e 

Yaskawa Motoman Robotics, teve investimento de R$ 500 mil e possibilitará a 
automatização de processos industriais da Gerdau, o que irá contribuir para a 
produtividade e a segurança do dia a dia das operações da empresa. Além disso, o 

espaço conta com uma área para capacitação de colaboradores e para a comunidade 
- universitários ou interessados pelo tema - podendo receber até 600 alunos por 

semana.  
 
“O Polo Robótico está sendo lançando em um formato inédito no mercado, pois as 

aulas são oferecidas não apenas para colaboradores da empresa, mas também para a 
comunidade. A Gerdau está se reinventando nas mais diversas áreas e a inovação está 

presente nas mudanças de nossos serviços, logística e processos.  
 
Essa iniciativa, além de contribuir para as operações da Gerdau, também irá estimular 

uma cultura de empreendedorismo e um ambiente mais inovador na região como um 
todo”, afirma Gustavo Werneck, diretor da Operação Aços Brasil da Gerdau. 

 
Com a duração de quatro anos, o curso para os colaboradores da Gerdau iniciou suas 
aulas em abril, com uma turma de 40 pessoas de diferentes áreas e unidades da 

empresa no Brasil. A primeira turma para alunos da comunidade começará em agosto. 
Os interessados podem se candidatar pelo site www.polorobotico.com.br ou pelos e-

mails robotica.entev@gmail.com ou administr@polorobotico.com.br. 
 
Parceria com startups 

Entre as iniciativas previstas para acontecerem no Polo Robótico está a aproximação 
com empresas e startups para a criação de um FabLab e HackerSpace, espaços 

dedicados ao desenvolvimento e simulações envolvendo o uso de tecnologias. “A ideia 
é que o polo se torne um espaço para experimentos e discussões sobre como novas 
ferramentas tecnológicas podem ser aplicadas aos processos industriais”, destaca 

Werneck. 
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