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Novidades Legislativas da CNI
29/05/2017 – Fonte: CNI
Edição de Novidades Legislativas da CNI destaca: CCJ do Senado aprova parecer da
Reforma Trabalhista, que dever ser levada ao Plenário na próxima terça-feira, 4/7.
Promessa de dinheiro para sindicatos enfraquece greve de sexta-feira
29/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Centrais sindicais pararam de falar em “greve geral” depois que o governo
sinalizou medida que permite cobrança de contribuição assistencial de todos
os trabalhadores

O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, em manifestação durante a
greve de 28 de abril: “Não precisa de uma nova greve. Se for uma nova greve, ela
corre o risco de ser fracassada”. Força Sindical/Fotos Públicas
A oferta do governo de editar uma medida provisória para garantir parte do dinheiro
que sustenta os sindicatos é um dos fatores por trás do esvaziamento da mobilização
nacional programada para sexta-feira (30) – que, por decisão das próprias centrais
sindicais, não tem mais a ambição de ser uma “greve geral”.
Na quarta-feira passada (21), o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, recebeu
representantes de quatro centrais – Força Sindical, UGT, Nova Central e CSB, às quais
estão filiados 4,7 milhões de trabalhadores, ou 37% dos sindicalizados do país.
Na reunião, os sindicalistas pediram mudanças na reforma trabalhista que tramita no
Senado. O ministro, em contrapartida, sinalizou que o governo pode editar uma

medida provisória para permitir que a chamada contribuição assistencial – dinheiro
que ajuda a manter os sindicatos – possa ser cobrada também de trabalhadores não
sindicalizados.
O que é contribuição assistencial
A cobrança da contribuição assistencial de pessoas não filiadas a sindicatos foi vedada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) há apenas quatro meses. A regulamentação
dessa taxa, que em sua nova versão receberia o nome de “contribuição de assistência
e de negociação coletiva”, seria uma forma de compensar os sindicatos pela extinção
do imposto sindical obrigatório, ponto da reforma trabalhista que mais incomoda a
maioria dos sindicatos.
O que é imposto sindical
Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, no mesmo encontro em que sinalizou a MP
pró-sindicatos, o ministro Ronaldo Nogueira manifestou o temor de que a greve geral
transformasse o 30 de junho num dia de “Fora Temer”.
Na sexta-feira (23), dois dias depois dessa reunião, nove centrais sindicais divulgaram
uma nota conjunta que fala em “parar o Brasil” contra as reformas trabalhista e da
Previdência mas não faz menção a “greve geral”, termo preferido pelas centrais mais
à esquerda e ainda defendido publicamente por entidades como a CUT e a Nova
Central.
A dissidência teria sido provocada por um recuo da Força Sindical. O presidente da
central, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, é aliado de Michel Temer
e foi um dos principais defensores, no Congresso, do impeachment de Dilma Rousseff.
“O pessoal vai fazer manifestação, parar meia hora, por aí. Não precisa de uma nova
greve. Se for uma nova greve, ela corre o risco de ser fracassada. Não somos
estudantes para ter que ficar mostrando força toda hora”, disse Paulinho ao site “O
Antagonista”, ao explicar por que as centrais transformaram a “greve geral” em “dia
nacional de paralisação”.
À Gazeta do Povo, o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o
Juruna, disse que a central não faz greve “por fazer”: “A gente pressiona, faz
mobilização, para negociar alguma coisa (...) A gente negocia com todo mundo, não
interessa se o governo que está aí é o Michel Temer, o Lula, a Dilma”.
A CUT, por sua vez, foi contra o impedimento da ex-presidente e descarta qualquer
negociação com o atual governo, que classifica de “ilegítimo e golpista”. Ao contrário
da Força e da maioria das centrais, a CUT é favorável à extinção do imposto sindical.
Para a central, parte do imposto vai para sindicatos de fachada. A entidade defende
que os trabalhadores devem ter autonomia para decidir qual será seu sindicato, bem
como a forma de financiamento dele.
Sem concessões
Nesta quarta (28), a Nova Central, que participou da reunião com o ministro do
Trabalho, mandou um recado para as centrais que estariam fazendo concessões ao
governo. Em nota, o presidente da entidade, José Calixto Ramos, disse que a Nova
Central “não participou de nenhum acordo para manter a contribuição sindical
obrigatória em troca de arrefecer os protestos contra as reformas trabalhista e
previdenciária”:
“Isso é mentira. Creio até que outras centrais tenham feito isso, mas nós não. Inclusive
deixamos clara nossa posição de não negociar direitos dos trabalhadores em troca de
benefício em várias notas que enviamos. Não mudamos de opinião como quem muda
de camisa, como muitos sindicatos fazem por aí. Fomos criados dentro de princípios”,
disse.

O que é imposto sindical
O imposto sindical, ou contribuição sindical, é uma contribuição obrigatória descontada
da remuneração dos trabalhadores uma vez por ano, sempre em março, e equivale a
um dia de salário. Previsto no artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
o imposto é cobrado de todos os que pertencem a uma determinada categoria
econômica ou profissional, mesmo que não sejam sindicalizados. Estima-se que, em
média, 70% da arrecadação dos sindicatos venha do imposto sindical, que está em
vigor desde a década de 1940 – e pode ser extinto pela reforma trabalhista que está
em discussão no Congresso.
O que é contribuição assistencial
A contribuição assistencial, ou taxa negocial, é estabelecida por meio de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e serve para custear a participação do sindicato nas
negociações salariais. Estima-se que ela responda por cerca de 30% da arrecadação
dos sindicatos. Prevista no artigo 513 da CLT, essa contribuição é voluntária.
Mas em geral o empregado não sindicalizado que não queira contribuir precisa
manifestar sua oposição por escrito; caso contrário, a taxa será descontada
automaticamente do salário.
Essa prática contraria o artigo 545 da CLT, que afirma que descontos de contribuições
devidas ao sindicato só pode ser feitos com autorização do trabalhador. Conforme o
Precedente Normativo 119 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os não
sindicalizados não são obrigados a pagar a contribuição assistencial. Esse
entendimento foi confirmado em março de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Terceira greve geral é marcada para dia 30; saiba quem vai participar em
Curitiba
29/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Bancários, professores estaduais e servidores técnico administrativos já
decidiram pela adesão ao movimento; outras categorias ainda realizam
assembleias

Um novo dia de greve nacional está marcado para 30 de junho e deve paralisar
diversos serviços em todo o país. Em Curitiba, o atendimento em agências bancárias
e as aulas em escolas estaduais, particulares e instituições de ensino superior serão
comprometidos no dia. Apesar dessa adesão já confirmada, os indicativos até então
mostram que esta nova paralisação não chegará perto da realizada em 28 de abril –
quando, pelas contas dos organizadores, 40 milhões de pessoas deixaram de trabalhar
em todo o país.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região, Elias
Jordão, a greve mantém as pautas das paralisações anteriores. “A pauta principal é o
combate às reformas, principalmente a trabalhista. Nesse momento, entra também a
defesa que estamos fazendo às eleições diretas”, explica. A categoria decidiu pela
adesão à greve em assembleia na última terça-feira (20). De acordo com o sindicato,

o objetivo é fechar o maior número de agências possível. As ações para isso devem
começar na região central da cidade e ir em direção aos bairros.
Quem evitar problemas devido ao fechamento agências com as portas fechadas no
último dia útil do mês pode antecipar as transações bancárias presenciais.
Educação
Também já decidiram pela adesão ao movimento os professores da rede estadual da
base da APP-Sindicato e os técnicos administrativos da Universidade Federal do Paraná
(incluindo o Hospital de Clínicas) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná da
base do Sinditest-PR. As assembleias foram realizadas nos dias 3 e 14,
respectivamente.
Além disso, os professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), também
optaram pela adesão, em assembleia dos docentes realizada em 21 de junho no
auditório da APUFPR-SSind.
Com a participação dessas categorias, os alunos da rede estadual, particular e de
universidades podem ficar sem aulas no dia. Nas universidades, serviços
administrativos, assim como o atendimento nas bibliotecas e nos restaurantes
universitários podem ser afetados. Os serviços administrativos e de atendimento ao
público em ambulatórios do Hospital de Clínica também podem ficar comprometidos.
Já o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac),
representante dos professores da rede municipal de ensino, deve realizar um ato na
Boca Maldita durante a tarde de sexta-feira. Os detalhes devem ser definidos ao longo
desta semana, mas a expectativa é que a ação seja realizada a partir das 17h, não
afetando as aulas nas escolas.
Correios
Após assembleia, o sindicato dos funcionários dos Correios decidiu também participar
da paralisação. Quem puxa o movimento é o Sintcom, que também participou das
outras duas greves gerais deste ano.
Transporte
De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região
Metropolitana (Sindimoc), a categoria não vai interromper o serviço de transporte
público por completo na cidade, ao contrário do que aconteceu durante as greves
gerais de março e abril. Desta vez, afirma que a intenção é realizar protestos mais
localizados.
Saúde
Os servidores e técnicos saúde estadual também estão sendo estimulados a participar
da greve por parte do sindicato da categoria, o SindSaúde Paraná. Ainda assim, o
próprio sindicato explica que a adesão não está prevista para ser das mais animadoras
para o órgão, que irá realizar piquetes nas unidades de saúde para tentar cativar
participantes na sexta-feira.
Limpeza
Os funcionários da limpeza pública de Curitiba também vão participar do Dia de
Mobilizações. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e
Conservação de Curitiba (Siemaco), serão realizadas ações em diversos locais de
trabalho com mobilizações relâmpago de até uma hora.
Equipes do sindicato devem visitar as empresas para conversar com os trabalhadores
sobre as reformas, além de distribuirem faixas verde-amarelas aos funcionários como
símbolo de protesto.

Força e UGT esperam mobilização menor para paralisação de sexta
29/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores, duas das três maiores centrais do
país, esperam que a mobilização contra as reformas do governo Michel Temer
programada para esta sexta-feira (30) seja menor do que a greve geral de 28 de abril.
Um dos motivos apontados é a baixa adesão de categorias ligadas aos transportes.
Sindicatos como o dos motoristas de ônibus, que aderiram ao movimento anterior,
não vão parar dessa vez.
De acordo com Ricardo Patah, presidente da UGT, central que concentra categorias
ligadas aos transportes, essas entidades estariam com problemas em razão das multas
que receberam após terem parado em abril.
"Nós precisamos de um movimento que não seja paralisado pelo transporte, mas que
todos estejam em sinergia e paralisem. Nós precisamos conscientizar melhor os
trabalhadores. Muitos ainda não sabem o que está acontecendo", diz Patah, que é
filiado ao PSD, partido da base aliada de Michel Temer.
A orientação da central é participar da mobilização, mas não parar as atividades como
ocorreu em abril.
Nas duas últimas semanas, o presidente da UGT reuniu-se com Temer e o ministro do
Trabalho, Ronaldo Nogueira, para defender "ajustes" na reforma trabalhista por meio
de uma medida provisória.
"Temos de ser pragmáticos. Queríamos que a reforma não passasse, mas
pragmaticamente, em isso acontecendo, [com as alterações] é menos pior", afirma.
PREVIDÊNCIA
A paralisação da tramitação da reforma da Previdência na Câmara também acabou
virando um problema para as centrais. Na avaliação de João Carlos Gonçalves, o
Juruna, secretário-geral da Força Sindical, as mudanças propostas na aposentadoria
mobilizam mais os trabalhadores que a reforma da CLT.
A proposta está parada na Câmara desde maio. O governo tentava reunir apoio de
três quintos dos deputados necessário para aprovação do projeto antes de colocá-lo
para votação no plenário quando foi surpreendido pela delação dos donos da JBS, que
deflagrou a atual crise política que atinge o Planalto.
O governo agora aguarda que a Câmara vote a denúncia contra Temer apresentada
pelo Ministério Público antes dar seguimento às mudanças na Previdência.
"A mobilização do dia 30 está muito focada na reforma trabalhista, mas o que mobiliza
mais gente, na nossa opinião, é a Previdência. Então ainda que haja acúmulo de forças
e as questões em Brasília tenham ajudado, talvez a mobilização seja menor", afirma
Juruna, da Força.

Já a CUT, ligada ao PT, mantém o discurso de uma grande paralisação, embora
também não fale em greve geral. Diferentemente das outras centrais, a entidade
também pede a saída de Temer.
O QUE ESTÁ PREVISTO
PARALISAÇÕES E MANIFESTAÇÕES PROGRAMADAS
Paraná
> Categorias que devem parar:
Motoristas e cobradores de ônibus
Correios
Garis
Servidores municipais
Bancários
Petroleiros
Técnicos da Saúde
Servidores da Justiça Federal
Vigilantes
Metalúrgicos
Professores
> Ato às 12h em Curitiba na Boca Maldita
> Ato às 8h30 em frente à Prefeitura em Araucária
> Ato às 10h no Núcleo Regional de Educação em Cascavel
> Ato às 8h em Foz do Iguaçu no Bosque Guarani
> Ato às 8h30 na Praça 9 de Dezembro em Guarapuava
> Ato às 9h no Calçadão em Londrina
> Ato às 9h em frente ao INSS em Maringá
> Ato às 9h em frente à Prefeitura em Paranavaí
> Ato às 8h30 na Praça Barão de Guaraúna em Ponta Grossa
Saiba como serão as manifestações nos outros Estados acesse o seguinte link:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896912-forca-e-ugt-esperammobilizacao-menor-para-paralisacao-de-sexta.shtml
Greve tem baixa adesão de sindicatos em SP
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na véspera da greve geral contra as reformas do governo marcada para amanhã, a
adesão de sindicatos de São Paulo ainda é baixa. Categorias como a dos metroviários
devem decidir hoje se vão parar. Outras, como a dos motoristas de ônibus e dos
ferroviários, já confirmaram que não participarão do movimento. Bancários e
professores não vão trabalhar. As centrais, no entanto, programaram atos na capital
e no interior.
A Força Sindical vai reunir trabalhadores às 11 horas na frente da Superintendência
Regional do Trabalho, na Rua Martins Fontes, no centro. “É natural que a mobilização
seja menor agora que a reforma trabalhista está no centro da discussão. A reforma da
Previdência atinge muito mais pessoas, só metade da população economicamente
ativa do País está na CLT”, diz João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da
Força.
Segundo ele, depois de duas grandes mobilizações – a greve geral de 28 de abril e a
marcha em Brasília, em 24 de maio -, as principais categorias estão sendo
pressionadas pelo Ministério Público, com possibilidade de multa, a não fazerem greve.
A CUT programou um ato na frente do Masp, na Avenida Paulista, de onde os
manifestantes devem seguir até a prefeitura – na pauta dos protestos também estão
as privatizações anunciadas pelo prefeito João Dória. O presidente da CUT no Estado,

Douglas Izzo, diz que serão 20 grandes atos na capital e no interior. “Amanhã (hoje),
quando muitas categorias farão assembleias, teremos uma previsão mais precisa do
tamanho da adesão à greve.”
O dirigente diz que, como estratégia para esvaziar o movimento dos sindicatos, o
governo tem mobilizado a Justiça contra as paralisações.
O sindicato dos metroviários de São Paulo vai decidir em assembleia hoje à noite se
vai mesmo parar amanhã – no dia 22, os trabalhadores haviam concordado em
participar da mobilização. Filiados à União Geral dos Trabalhadores (UGT), os
motoristas de ônibus da capital devem trabalhar normalmente, assim como os
ferroviários. A UGT programou atos em diferentes pontos do centro.
O sindicato dos aeroviários fará manifestação no Aeroporto de Congonhas, entre 8h30
e 10h. Até ontem à noite, não estava confirmado se os trabalhadores vão parar
amanhã.
Indicativo da baixa adesão, os metalúrgicos do ABC não programaram paralisação
amanhã. Está previsto um ato, às 9h, na frente da sede do sindicato, em São Bernardo,
e, na hora, os trabalhadores vão decidir se farão uma caminhada ou se voltam ao
trabalho.
Metroviários de SP ameaçam parar na sexta-feira contra reforma do governo
29/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Os metroviários de São Paulo ameaçam fazer uma paralisação na próxima sexta-feira
(30) contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas do governo federal. Se
confirmada, essa será a terceira vez no ano que os funcionários do Metrô paulista
param de trabalhar.
O indicativo de greve foi aprovado pela categoria em assembleia realizada na última
quinta-feira (22). Uma nova reunião será realizada nesta quinta (29) para confirmar
a decisão e definir se será uma paralisação de uma ou de 24 horas. Nas últimas vezes,
a paralisação foi de um dia.
O Metrô paulista tem cerca de 9.200 funcionários, sendo que dois terços deles estão
diretamente envolvidos na operação dos trens e estações, e transporta cerca de 4
milhões de pessoas (média mensal de 2016) pelas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha,
5-lilás e 15-prata.
Apenas a linha 4-amarela, que liga a Luz ao Butantã e é administrada pela empresa
ViaQuatro, deverá continuar a operar normalmente em caso de paralisação da
categoria.
Os metroviários pressionam ainda o governo contra a concessão de linhas como a 5lilás e os monotrilhos das linhas 15-prata e 17-ouro, além da terceirização do serviço
de venda de bilhetes, já iniciada na linha 5-lilás.
O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) concedeu uma liminar ao Metrô, nesta quarta,
determinando que o sindicato mantenha 80% dos trabalhadores no horário de pico

(das 6h às 9h e das 16h às 19h) em caso de paralisação. Nos demais períodos, o
efetivo deverá ser de 60%. Em caso de descumprimento, será aplicada multa no valor
de R$ 100 mil.
Os metroviários já realizaram duas paralisações em 2017: uma no dia 15 de março e
em 28 de abril. Em ambas, os funcionários do Metrô apoiaram greve geral convocada
por centrais e movimentos sociais contra as reformas da Previdência e das leis
trabalhistas.
Diferente dos protestos anteriores, os ônibus e a trens não deverão ser afetados pela
paralisação desta sexta. O Sindmotoristas (sindicatos dos motoristas e cobradores de
ônibus) e os sindicatos Sorocabana e Central do Brasil (que representam funcionários
das linhas 8, 9, 11 e 12 da CPTM) dizem que não devem parar.
Apenas o Sindicato dos Ferroviários de SP, que representa funcionários que atuam nas
linhas 7 e 10 da CPTM devem realizar ainda uma assembleia para definir se vão aderir
ou não à paralisação. A reunião está prevista para a noite desta quinta (29).
EDUCAÇÃO
A Apeoesp (sindicato dos professores estaduais) também convocou os professores de
todo o Estado para aderir a paralisação desta sexta.
Segundo o próprio sindicato, por ser final de semestre, já são pouco os professores
que estão com aluno nas salas de aula, mas a recomendação foi feita para que os
docentes parem e participem dos protestos previstos para o dia. Na capital paulista, a
Apeoesp deve participar do protesto programado para as 14h na avenida Paulista.
Reforma trabalhista passa na CCJ e segue para o Plenário
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

PLC 38/2017
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (28) o projeto
da reforma trabalhista (PLC 38/2017). Foram 16 votos a favor e 9 contra o relatório
do senador Romero Jucá (PMDB-RR). Houve uma abstenção. A CCJ aprovou ainda um
requerimento de urgência para a votação da matéria no Plenário do Senado.
A reunião durou quase 14 horas. A oposição apresentou um requerimento para tentar
adiar a decisão para o dia 5 de julho, mas a comissão rejeitou o pedido. A CCJ também
derrubou três destaques, que pretendiam retirar do texto principal artigos sobre
trabalho intermitente; afastamento de gestantes e lactantes de locais insalubres; e a
prevalência do negociado sobre o legislado.
Antes da votação, Romero Jucá, que também é líder do Governo, leu uma carta em
que o presidente Michel Temer pede a aprovação da matéria. Para tentar convencer
os parlamentares, Temer diz que “haveria a possibilidade” de vetar pontos da reforma
trabalhista e editar uma medida provisória para atender às sugestões dos senadores.

Jucá listou os pontos que poderiam ser alterados pelo Palácio do Planalto: critérios
mais claros para o trabalho intermitente; novas regras para o pagamento de
indenizações; jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso apenas por acordo
coletivo; participação dos sindicatos em negociações; proibição de trabalho insalubre
para gestantes e lactantes; impedimento de cláusulas de exclusividade para
trabalhadores autônomos; e extinção gradual da contribuição sindical.
— Acho que isso atende a 90% das sugestões dos senadores. Elas serão levadas em
conta para dar melhores condições de empregabilidade para o trabalhador e mais
segurança jurídica para o empregador — disse Jucá.
A oposição criticou a proposta de Michel Temer. O líder do PT, senador Lindbergh Farias
(RJ), disse que a Casa deveria aprovar as mudanças que julgasse necessárias.
— Todos os 81 senadores querem modificar o projeto. Quando deixamos de cumprir
nosso papel, nos enfraquecemos ainda mais. Por que não podemos fazer modificações?
Qual o problema de a reforma trabalhista voltar para a Câmara? Nenhum — disse
Lindbergh.
O senador Humberto Costa (PT-PE) lembrou que Michel Temer foi denunciado esta
semana pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção passiva. Para o
petista, Temer não teria como honrar o compromisso de vetar pontos da reforma
trabalhista.
— Quem vai vetar essa matéria? Quem de nós tem a certeza de que este presidente
da República vai estar exercendo a Presidência daqui a 30 dias? Não sabemos —
afirmou Humberto.
Para a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), aceitar o acordo com o Palácio do
Planalto seria “assinar um cheque em branco”. O senador Randolfe Rodrigues (RedeAP) disse que a palavra do governo neste momento “vale tanto quanto uma nota de
três reais”.
Até senadores do partido de Michel Temer ficaram reticentes com a proposta que
chegou do Poder Executivo. A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) disse que “chegou a
se animar” com a possibilidade de um acordo. Mas destacou que o documento
apresentado por Romero Jucá foi subscrito apenas por senadores – não traz a
assinatura do presidente da República.
— Não sei quem eles querem enganar com esse acordo? Esse não é um acordo de
quem tem a caneta. É apenas para comover algumas pessoas. É um acordo de
ninguém com ninguém. Acordo de quê? — questionou Kátia Abreu.
O senador Roberto Requião (PMDB-PR) classificou como “loucura” o projeto que muda
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
— Sem fazer as críticas que meus companheiros já fizeram à exaustão, que é essa
loucura de mudanças na CLT, estamos no caminho errado. Temos oportunidade de
fazer uma mudança consequente: paralisar esse processo e estudar com
responsabilidade o que podemos fazer — disse Requião.
O senador Lasier Martins (PSD-RS), que apresentou um voto em separado para manter
pontos da reforma trabalhista, pediu mais tempo para a CCJ analisar a proposta do
Palácio do Planalto. Ele se absteve de votar na CCJ.
— Precisamos de um pouco mais de tempo. Podemos votar antes do recesso. Mas
precisamos agora pegar esse compromisso, ler calmamente e verificar até que ponto
o presidente está se comprometendo — afirmou Lasier.

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) defendeu o acordo. Ela considerou um avanço a
mudança na regra para que gestantes e lactantes trabalhem em locais com
insalubridade de grau médio ou mínimo. Pelo texto original, as mulheres poderiam
trabalhar em locais insalubres, a menos que apresentassem atestado médico
determinando o afastamento. Na proposta do governo, o laudo deve ser assinado por
um médico do trabalho.
— Se o local é insalubre, não é negociável. Mas, pensando naquelas mulheres que
teriam condição de trabalhar em locais de média ou mínima insalubridade, que médico
faria isso? O médico da empresa? Isso seria um desastre absoluto. Então, foi colocado
o médico do trabalho. Isso melhorou muito — disse Marta.
O senador Roberto Rocha (PSB-MA) defendeu a reforma trabalhista. Para ele, as
mudanças na CLT vão gerar empregos.
— Estamos falando de uma lei que tem um século. Ouço muito falar aqui em direitos
que estamos arrancando das pessoas. Mas qual é a maior obra social que pode existir?
É o emprego. E esse é o pano de fundo da proposta: reduzir o custo do trabalho e
permitir que pelo menos 65% dos brasileiros possam trabalhar — afirmou Roberto
Rocha.
Além da CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deu parecer favorável ao
texto. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) decidiu pela rejeição do projeto.
CCJ aprova e reforma trabalhista segue para votação no plenário do Senado
29/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Projeto é aprovado por 16 votos a 9 após quase 14 horas de sessão
ininterrupta na Comissão de Constituição e Justiça. Aval na CCJ é vitória do
governo Temer em meio à crise política
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou por 16 votos a 9, por
volta das 23h20 desta quarta-feira (28), o relatório favorável à reforma trabalhista,
do senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo Michel Temer na Casa. A sessão
durou quase 14 horas ininterruptas. Houve uma abstenção. Três emendas ao projeto
foram rejeitadas.
A aprovação é uma vitória do governo, que aposta nesse projeto como um dos trunfos
para tentar sair das cordas. O texto segue agora para votação pelo plenário do Senado
em regime de urgência, possivelmente na semana que vem, última etapa antes de
seguir para sanção de Temer caso seja novamente aprovado.
Apesar da vitória na votação, não houve comemoração da base aliada. Poucos minutos
antes da votação, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que anunciou oposição ao
governo Temer nesta quarta, defendeu voto contrário à reforma e disse que o Senado
será cobrado pela aprovação das mudanças.
“Que todos que votarem saibam, sem exceção, que amanhã o Senado vai assumir
uma responsabilidade muito grande perante o país. Terá que demonstrar numa
economia decadente, um ministro da Fazenda que passou, passou. Que não sabe mais
nem o que diz e o que faz. Um governo que prioriza o mercado e fica até essa hora
produzindo um fato goela abaixo de todos”, disse.
“Quero ver daqui a três meses, quando aprofundar a economia, o desemprego
aumentar, o salário cair. Quando, por causa da reforma, as pessoas começarem a
adoecer, a morrer”, completou Renan.

Uma longa sessão
Parlamentares, a maior parte da oposição, se revezaram nos discursos ao longo do
dia. A sessão começou com a leitura de seis votos em separado dos opositores, todos
contra o texto de Jucá. Cada um levou uma hora para ler seu texto.
Houve discussão e alguns bate-boca. A oposição usou todo o tempo possível para
retardar a sessão. O argumento era de se tentar o acordo em torno de uma proposta
alternativa apresentada pelo senador Lasier Martins (PSD-RS). Os oposicionistas
tentaram adiar a sessão, com requerimentos, mas foram derrotados.
Por outro lado, o governo, para garantir a vitória, apresentou uma carta do presidente
Michel Temer se comprometendo a alterar os pontos polêmicos, vetando ou
apresentando uma medida provisórias com as inclusões necessárias.
O relator Jucá rejeitou as mais de 200 emendas e todos esses votos em separado e
apareceu com uma carta do presidente Michel Temer com compromissos de mudar o
texto a ser aprovado na Casa. O objetivo é evitar alterações no texto e, assim, impedir
que retorne a apreciação da Câmara, o que atrasaria ainda mais a votação, tudo que
o governo não quer.
Durante o debate teve uma discussão entre a senadora e presidente do PT, Gleisi
Hoffmann (PR), com Jucá. No momento que o senador Renan anunciava no plenário,
que deixava a liderança do governo, a petista sugeriu suspender os trabalhos da CCJ
para acompanharem a fala do peemedebista. Jucá não gostou e disse: “Vai lá. Quer ir
ver, vai lá. Não vamos suspender nada”, disse Jucá. Gleisi respondeu: “Como assim
vai lá?! Que isso?! É preciso respeito!”
Defensores da reforma se esconderam
Poucos senadores defensores da reforma discursaram, com exceção do relator Jucá.
João Capiberibe (PSDB-AP) provocou o governo e disse que seus aliados estavam
mudos e calados. Gleisi, ao criticar a reforma, afirmou que os trabalhadores não têm
as mordomias oferecidas aos senadores, como carro com motorista, apartamento pago
erário e 14º e 15º salários.
“A maioria aqui nem ‘tchun’ para os mais pobres. São invisíveis. Quem aqui conversar
ou dá bom dia ao ascensorista, ao pessoal da limpeza, a cozinheira?!. São para essas
pessoas que estamos fazendo a reforma traalhista. O pobre faz parte do quê? Da
paisagem? O projeto de nação de vocês é tirar direito. Que pobre fique mais pobre!”,
disse a petista.
Um dos poucos governistas a defender a proposta foi o líder do PSDB, Paulo Bauer
(SC). Ele afirmou não entender as razões da oposição a um projeto que, para ele, vai
modernizar as regras no país. Disse não ser um projeto do governo Temer, mas do
país.
“O tempo vai mostrar e demonstrar o acerto dessas medidas. Me pergunto quem os
senadores da oposição ouviram para manifestar dessa forma contra o projeto. Não
represento patrão nem empregado e nem sindicato. Mas convivo com todos”, disse
Bauer.
Mensagem de Temer
Jucá leu os oito pontos acordados, com exclusão de trechos, com veto presidencial, e
inclusão de novos artigos numa medida provisória que será publicada. “No dia da
sanção do projeto, será imediatamente publicada uma medida provisória que vai
ajustar alguns textos levantados aqui. Existe uma contribuição importante da
oposição”, disse o relator.
Entre esses pontos anunciados por Jucá, com o objetivo de agradar a oposição, estão
alteração no modelo do trabalho intermitente, visando melhorá-lo, e prevendo uma

quarentena de 18 meses da transição de um contrato para outro. Será excluída a
multa prevista ao trabalhador; a jornada de 12 horas por 36 horas será alterada e
essa forma de contratação será prevista por acordo coletivo ou contratação coletiva,
ressalvado o trabalho doméstico; será preservada a obrigatoriedade da presença do
sindicato na negociação coletiva; gestantes e lactantes não trabalharão em locais
insalubres; e foi excluído um dos temas mais polêmicos, que era o vínculo da
indenização em casos de assédio ao salário do trabalhador ou trabalhadora. Jucá
afirmou ainda que o governo estuda alternativa em relação ao imposto sindical.
Os senadores da oposição não concordaram com a proposta e acusaram o presidente
de tentar algo positivo num momento que seu governo passa por um momento crítico.
“Isso que o governo está oferecendo é um bombom para agradar a uma criança. É
ingênuo acreditar na palavra do presidente Temer. E quem falou que ele estará no
cargo daqui a um mês”, disse Humberto Costa (PT-PE). “Isso é um cheque em branco
para o presidente, cujo governo está no seu fim”, disse Vanessa Grazziotin (PCdoBAM).
O senador Lasier Martins (PSD-RS), autor de um dos votos em separado e apontado
como a saída pela oposição, também criticou a proposta do governo e fez uma
contraproposta. “Vamos adiar essa sessão para que o presidente da República nos dê
garantia disso que vem aí, com o que exatamente ele está se comprometendo. Não
sei se é uma hipótese tola, mas que o presidente Temer remeta uma carta assinado.
Não podemos entrar numa fria”, disse Lasier.
Paulo Paim teve uma reação dura à carta de Temer. “Virou o samba do Congresso
louco...Esse virou um Congresso de banana”, disse Paim. Edison Lobão (PMDB-MA),
presidente da CCJ, reagiu: “Eu não sou um congressista de banana!” Paim fez um
reparo: “Não chamei aqui ninguém de banana!”.
Logo no início da sessão, às 10 horas, o senador Lindbergh Faria (PT-RJ) afirmou que
a oposição “faria de tudo” para não votar o projeto hoje, mesmo a votação tendo sido
acordada entre os senadores na semana anterior.
“O que esse governo quer é aprovar esse desastre e cantar vitória depois. Isso não
vai salvar o mandato desse presidente, que vai começar a perder seu mandato na
Câmara, quando uma votação aberta vai levá-lo para ser julgado no Supremo (STF).
Esse governo acabou e está tentando uma sobrevida qualquer”, disse Lindbergh.
Durante o dia, integrantes do PSB anunciaram que Lídice da Mata (BA), que é suplente,
substituiria o titular Roberto Rocha (MA), a favor da reforma. O líder João Capiberibe
(AP) chegou a concordar, mas a mudança não foi efetuada oficialmente. Rocha acusou
a Lídice de ter agido de má-fé contra ele. No final, Rocha deu um voto a mais para o
governo.
Histórico
A reforma trabalhista está tramitando no Senado desde o começo de maio, após
aprovação na Câmara. Na primeira comissão, a de Assuntos Econômicos (CAE), o
relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES) não alterou o texto da Câmara, mas sugeriu que
fossem feitos vetos a seis pontos, em acordo com o presidente da República.
O relatório foi aprovado, mesmo em meio ao estouro da crise política que atinge o
presidente Temer, após a delação da JBS. Na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o
governo sofreu sua primeira derrota. O relatório de Ferraço foi rejeitado com um placar
de 10 votos a 9, após um erro de cálculo do governo que deixou um suplente da base
votar contra o governo, além de ter dois votos da base contrários ao projeto. Na
mesma reunião, foi aprovado o relatório de Paulo Paim (PT-RS).

O projeto ainda precisa ser analisado no plenário do Senado, que terá todos os
relatórios aprovados nas comissões como base para votação. Os senadores podem
pedir e votar urgência sobre um dos relatórios, para ter prevalência sobre os outros.
Temer comemora resultado da reforma trabalhista
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer estava no Palácio do Jaburu acompanhando a votação da
reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e comemorou o
resultado. “Os 16 a 9 votos na CCJ do Senado na Modernização Trabalhista comprovam
que a base do governo continua firme e forte”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo,
o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Já o ministro-chefe da Secretaria Geral, Moreira Franco, resumiu o momento dizendo
que, com este novo passo, na CCJ, “as mudanças necessárias para que o Brasil supere
a maior crise econômica de nossa história avançam”. Para o ministro “este é o caminho
que seguiremos sem vacilações pois é o caminho para recuperar os empregos e renda
do povo trabalhador brasileiro”.
O Palácio do Planalto já vinha considerando o dia positivo desde mais cedo. Primeiro,
com a repercussão da dura fala de Temer na véspera, em reação à decisão do
procurador Geral da República, Rodrigo Janot, de denunciá-lo. O apoio dos
parlamentares no dia anterior e a romaria de deputados e senadores durante a quartafeira sinalizavam que o presidente estava no caminho certo, informavam
interlocutores, que já consideravam que o peemedebista tinha “saído das cordas”.
Disseram, por exemplo, que deputados e senadores pediam cópia do pronunciamento
de Temer, do dia anterior, que serviria de embasamento para a defesa do governo e
deles próprios, para votar a favor do presidente, em suas bases.
“A onda está virando”, comentou um outro assessor palaciano, ao listar resultados
positivos de ontem. Nas redes sociais, a repercussão era considerada muito boa
porque os comentários endossavam as críticas de Temer a Janot, principalmente
condenando o acordo que beneficiou o empresário Joesley Batista, da JBS.
Outra vitória do governo foi a saída de Renan Calheiros da liderança do PMDB. Também
foi considerado dado positivo o ministro do STF Edson Fachin não ter concedido os 15
dias que Janot queria para Temer se defender no Supremo, o que consideram apenas
mais uma manobra do procurador para postergar a tramitação da denúncia.
Temer continua com pressa para votar e derrubar a proposta. Está convencido de que
tem os votos necessários para rejeitar a denúncia. A nomeação de Raquel Dodge, a
primeira mulher a assumir o cargo de procuradora-geral da República também foi
considerada uma boa nova.
Por fim, agradou o número de votos maior do que o esperado pelo governo, que
chegou a pensar que poderia ser pelo apertado placar de 14 a 12. Depois de um mês
de bombardeio dia pós dia, o presidente, de acordo com auxiliares, poderia dormir
aliviado. Mas tanto Temer, quanto seus assessores sabem que novos petardos estão
sendo preparados por Janot – e muitas outras batalhas terão de ser vencidas.
Temer encaminhou aos senadores uma carta sobre reforma trabalhista, diz
Jucá
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), iniciou a sessão de debate
sobre a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) dizendo que

o presidente Michel Temer enviou carta a todos os senadores reafirmando o
compromisso de que eventuais ajustes da Casa ao projeto serão feitos pelo Palácio do
Planalto.
Segundo Jucá, Temer afirma na carta que o governo vai agregar todas as contribuições
e ajustes em uma medida provisória que será editada após a aprovação do projeto no
Senado. “Quero aqui reafirmar o compromisso com os pontos necessários e que o
ajuste será assumido pelo governo se esta for a decisão final do Senado”, diz Temer
na carta aos senadores.
Jucá disse ainda que já apresentou parecer contrário às 217 emendas e aos seis votos
em separado apresentados desde a manhã desta quarta.
Oposição protesta contra votação da reforma trabalhista na CCJ
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

 PLC 38/2017
A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para análise da
reforma trabalhista nesta quarta-feira (28) foi aberta com protestos de senadores da
oposição na tentativa de adiar a votação do projeto (PLC 38/2017). Eles lembraram o
momento de instabilidade política vivido pelo país e reclamaram de o governo não
permitir alterações no texto que veio da Câmara.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) ressaltou que nos últimos dias houve um fato novo
relevante, que foi a denúncia por corrupção passiva oferecida pela Procuradoria-Geral
da República contra o presidente Michel Temer.
— Achamos um absurdo votar hoje. E vamos lutar até o final. Não é correto fazer
votação nesse momento em que o governo acabou. Fazer isso depois da denúncia,
com o presidente desmoralizado, é colocar o Senado de joelhos. Vou tentar até o fim
convencer os pares e apresentar um recurso para tentar adiar a votação — afirmou.
A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) reclamou também da postura do governo de
querer votar a proposta o mais rápido possível, sem novas alterações, a fim de que o
presidente corrija pontos controversos posteriormente por meio de vetos e medida
provisória. Segundo ela, tal situação está constrangendo até parlamentares da base
aliada que não concordam com o conteúdo total da proposta.
— Foram centenas de emendas apresentadas, e não é possível que os dois relatores,
Ricardo Ferraço e Romero Jucá, sejam melhores que todos os outros senadores. Do
alto de seus poderes, eles não aceitaram nenhuma. isso não é razoável. Significa que
o Senado não concorda com esse projeto e, por isso, devemos modificar.
Acordo de procedimento
O líder do governo e relator na CCJ, Romero Jucá (PMDB-RR), lembrou que fez com a
oposição um acordo de procedimento, para votar o projeto nesta quarta-feira, e não
de mérito. Ele informou ainda que vai rejeitar todas as emendas apresentadas e
explicar o porquê mais tarde, na fase de discussão do relatório.

— O Senado vai dizer de que forma quer esse texto. Vou continuar tentando
entendimento. Entendo que as pessoas tenham posições diferentes; mas nenhum fato
faz mudar minha palavra. Vou cumprir minha palavra até o fim.
Conforme entendimento entre os parlamentares, haverá a leitura dos cinco votos em
separado. A seguir, inicia-se a fase de discussão e depois a votação.
Jucá nega que acordo para ajuste da reforma trabalhista não tem apoio do
governo
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Apesar de o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), ter citado que o
acordo para eventual ajuste da reforma trabalhista “é o compromisso do governo,
respaldado por uma carta do presidente aos Senadores”, o texto do acordo não faz
nenhuma menção ao compromisso do Palácio do Planalto.
De acordo com o texto distribuído aos senadores, o acordo foi costurado e firmado por
apenas cinco senadores: Marta Suplicy (PMDB-SP), Edison Lobão (PMDB-MA), Tasso
Jereissati (PSDB-CE), Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e Jucá. O documento de três páginas
cita apenas que houve acordo entre os parlamentares e não faz nenhuma menção ao
compromisso do Palácio do Planalto com o tema.
Jucá, porém, rejeita a afirmação de que o acordo proposto aos senadores para ajuste
da reforma trabalhista não conta com apoio do governo federal. “A carta de Michel
Temer diz que qualquer acordo que eu fizer aqui (no Senado), ele banca”, disse o
senador durante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado.
“Se houver um acordo e eu assinar, o acordo vale para o governo. Quero dizer com
muita tranquilidade que esse documento vai ser fiador do acordo”, disse Jucá, ao
comentar que a proposta de ajuste muda vários pontos reclamados por governistas e
também pela oposição. Ao apresentar a proposta de acordo, Jucá citou que o acordo
para eventual ajuste da reforma trabalhista “é o compromisso do governo, respaldado
por uma carta do presidente aos senadores”.
O senador argumenta que esse ajuste por medida provisória e veto será mais célere
que a alteração do projeto, o que obrigaria o projeto a retornar à Câmara. “Será muito
mais rápido do que se tiver de voltar para a Câmara”, argumentou, ao citar que o
desemprego em alta impõe pressa na aprovação da reforma.
Jucá diz que na sanção da reforma trabalhista será publicada MP com ajustes
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), detalhou os pontos do ajuste
prometido pelo governo federal para logo após a sanção do projeto de reforma
trabalhista que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. “No
dia da sanção, será imediatamente publicada uma medida provisória que vai ajustar
alguns temas que foram levantados tanto pela base como pela oposição”, disse Jucá.
Entre os pontos desse acordo, o senador diz que o contrato de trabalho intermitente
terá quarentena de 18 meses para eventual migração de trabalhadores que são
contratados por contratos indeterminados.
Além disso, o governo promete que a multa de 50% aplicada em caso de falta do
trabalhador será anulada. Ainda sobre esse tema, o governo diz que é preciso adotar
“critérios mais claros” sobre a Previdência Social nesse tipo de relação do trabalho e
mecanismos de salvaguarda para o caso de não comparecimento do trabalhador.

Sobre a jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso, será alterado o
texto e o governo promete que a novidade só será possível por acordo coletivo. Outro
item trata da comissão de representantes dos empregados. Segundo Jucá, a comissão
não substituirá os sindicatos e haverá participação sindical obrigatória na negociação
coletiva. “Inclusive em questões jurídicas e administrativas”, disse o líder do governo.
Outro item do acordo prometido pelo governo é o que prevê trabalho insalubre para
gestantes e lactantes. “Será restabelecida a vedação do trabalho em local insalubre”,
disse Jucá. O líder do governo disse que o trabalho, nesses casos, será possível “de
forma excepcional, somente mediante apresentação de atestado médico por médico
do trabalho”. Ainda sobre a insalubridade, o governo também prevê que o
enquadramento sobre o grau de insalubridade só será possível por acordo coletivo.
Quanto à mudança na legislação sobre o dano extrapatrimonial, o texto será
modificado pelo governo “para definir de forma mais abrangente os bens tutelados da
pessoa física”. Nesse tema, a “vinculação exclusiva ao salário não será adotada” para
os casos de eventual indenização ao trabalhador, disse Jucá.
Outro item prometido pelo governo é que o contrato autônomo não poderá ter nenhum
tipo de cláusula de exclusividade. “Sob pena de configuração de vínculo empregatício,
será vedado”, disse Jucá.
Além dos pontos citados, o líder do governo diz que haverá recomendação de redução
gradual da contribuição sindical. “Não há um teto, mas é um princípio”, disse.
“Esse é o compromisso do governo e acho que atinge 90% da preocupação que os
senadores relataram aqui”, disse Jucá em sessão da CCJ. O documento lido por Jucá
está, segundo o parlamentar, disponível para “quem quiser assinar como um
documento de entendimento”.
Reforma trabalhista deve mudar em autônomos, gestantes e indenização
29/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Para tentar convencer os senadores a aprovarem a reforma trabalhista sem mudanças,
o presidente Michel Temer enviou uma carta aos parlamentares para se comprometer
a fazer alterações no texto após a tramitação no Congresso Nacional.
Durante a sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desta quarta-feira (28),
o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), leu a mensagem de Temer e,
depois, indicou os pontos que devem ser alterados pelo próprio Executivo.
"Quero aqui reafirmar o compromisso de que os pontos tratados como necessários
para ajuste e colocados ao líder do governo, senador Romero Jucá, e pela Casa Civil
serão assumidos pelo governo", diz a carta lida por Jucá.
A votação do projeto pela CCJ acontece nesta quarta (28). Esta é a última etapa antes
de o texto ser votado pelo plenário do Senado, o que está previsto para a próxima
semana.
Os governistas trabalham para que a reforma trabalhista seja aprovada da forma como
foi enviada pela Câmara porque, se for alterada, terá que retornar para nova análise
dos deputados.
Com a crise política, a aprovação da reforma é vista pelos aliados de Temer como uma
importante sinalização. O governo desejava que a tramitação fosse concluída ainda no
primeiro semestre

ACORDO
As regras para o contrato do trabalhador autônomo, o trabalho de gestantes em locais
insalubres e as indenizações são alguns dos pontos que devem ser alterados pelo
Planalto na reforma trabalhista, segundo Jucá.
O contrato dos trabalhadores autônomos não poderá prever nenhum tipo de cláusula
de exclusividade, sob pena de configuração de vínculo empregatício, pela nova
proposta do governo.
Em relação às indenizações por danos morais, Jucá afirmou que, na hora de ser
determinado o valor, não será adotada uma vinculação "exclusivamente" ao salário
contratual do trabalhador ofendido. Ele não informou como será feito o cálculo.
"A metodologia será reavaliada, a fim de melhor refletir os princípios da dignidade da
pessoa humana, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade", diz.
A proposta da Câmara previa uma relação do valor da indenização com o salário do
trabalhador. No caso de "ofensa de natureza leve", por exemplo, poderia ser de até
três vezes o último salário.
Para gestantes e lactantes, segundo Jucá, será retomada a vedação para trabalho em
local insalubre. O governo vai permitir, contudo, que elas possam trabalhar em locais
de grau médio ou mínimo, desde que tenham atestado médico.
Para o trabalho intermitente, o acordo também prevê quarentena de 18 meses para a
migração de um contrato por prazo indeterminado.
Em relação à jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, ficou
acordado que esse modelo só poderá ser firmado mediante acordo coletivo ou
convenção coletiva.
Após a leitura de Jucá, o senador Humberto Costa (PT-PE) mencionou a crise política
e questionou a estabilidade de Temer. "Quem de nós tem certeza aqui que esse
Presidente da República daqui a 30 dias vai estar exercendo a Presidência da
República? [...] Nós não sabemos nem quem vai ser o Presidente da República, se ele
vai ou não vai vetar? Se vai ter a mesma posição", disse.
Depois de parlamentares questionarem a validade do acordo com as mudanças,
assinado por senadores e não pelo presidente, Jucá rebateu: "O dia que eu não puder
falar pelo presidente da República, eu deixo de ser líder".
Votos em separado apontam inconstitucionalidade de reforma trabalhista
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias




Proposições legislativas
PLC 38/2017

Contrários à aprovação do PLC 38/2017, que trata da reforma trabalhista, seis
senadores apresentaram votos em separado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). Eles foram lidos durante seis horas, antes da discussão do projeto
nesta quarta-feira (28). A maioria pediu a rejeição da proposta, com exceção do

senador Lasier Martins (PSD-RS), que apresentou emendas para retirar alguns pontos
controversos, o que levaria o texto a retornar à Câmara.
O líder do governo e relator do projeto na CCJ, Romero Jucá (PMDB-RR), informou que
rejeitou todas as emendas apresentadas e os seis votos em separado. Ele leu uma
carta do presidente da República, Michel Temer, pedindo apoio dos senadores e se
comprometendo a vetar alguns pontos da reforma.
Exclusão
Em seu voto alternativo, Lasier Martins sugeriu excluir o dispositivo que trata da
prevalência do legislado sobre o negociado, por se tratar, segundo ele, de algo
arriscado para os trabalhadores, principalmente para aqueles em setores onde não
haja sindicatos sérios e representativos.
Ele também pediu a exclusão da possibilidade de a gestante trabalhar em ambientes
insalubres; a exclusão do item que autoriza o trabalho intermitente, aquele em que o
empregado pode prestar serviços de forma descontínua; a eliminação da possibilidade
de acordo individual para a adoção da jornada de 12 horas de trabalho por 36 de
descanso; e o fim da contribuição sindical obrigatória de forma gradual e não de uma
só vez, como propõe o PLC 38.
Após a leitura do voto de Lasier, o senador Paulo Paim (PT-RS) considerou acertada a
retirada de pontos mais controversos do projeto e sugeriu uma fusão dos votos em
separado, o que abriria mais uma via de negociação.
Antirregimental
Primeiro a apresentar voto em separado, Eduardo Braga (PMDB-AM) apontou a
inconstitucionalidade do projeto, a antirregimentalidade e o desrespeito ao devido
processo legislativo na elaboração do relatório de Ricardo Ferraço (PSDB-ES) aprovado
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
— Não sou contra as reformas, a modernização das leis, até porque elas são dinâmicas
como a sociedade também é. Mas estamos a aprovar nessa comissão um texto que é
fragorosamente inconstitucional — defendeu.
Braga afirmou ainda que Ferraço sugeriu a aprovação do texto mesmo assumindo
publicamente a discordância em relação a vários pontos, recomendando o posterior
veto ao Poder Executivo, uma prática antirregimental, que a seu ver diminui o papel
do Senado como Casa Revisora.
— O relator reconhecia a pertinência de cinco emendas que apresentei, mas em vez
de seguir o processo legislativo, recomendou veto como se assessor fosse do
presidente da República. Quem faz isso são os assessores, os ministros — criticou
Braga.
Dignidade
Paulo Paim (PT-RS) também opinou pela inconstitucionalidade do PLC 38/2017 e a
consequente rejeição da reforma proposta por Temer. O parlamentar argumentou que,
ao reduzir drasticamente a proteção social nas relações de trabalho, a reforma
enfraquece totalmente a aplicação dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e
do Valor Social do Trabalho, ambos previstos no artigo 1º da Constituição.
No seu voto em separado, o senador alega que o projeto “fere de morte direitos e
garantias dos trabalhadores brasileiros assegurados na Constituição”, seja em seu
aspecto material, seja em seu aspecto processual.
Sem negociação
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que também pediu a rejeição do PLC 38/2017, frisou
que os parlamentares da oposição não são contrários à ideia de modernizar a

legislação, mas sim contra a maneira como o projeto está sendo imposto, sem que o
Senado possa negociar pontos prejudiciais ao trabalhador. Nem mesmo as promessas
de veto, sugeridas por Ferraço e que podem ou não ser acatadas por Temer, são
suficientes para sanar os problemas, opinou.
— Tenho esperança de que a gente possa rever essa posição. Esse acordo de que tanto
falam não foi um acordo entre o Senado e o Executivo, foi um acordo entre parte do
Senado, a base aliada do governo, e o próprio governo. Queremos ter somente a
possibilidade de promover algumas modificações — afirmou.
Retrocesso
Na mesma linha, o voto da senadora Lídice da Mata (PSD-BA) apontou
inconstitucionalidades e pediu a rejeição ao PLC 38/2017, que no seu entendimento
leva ao retrocesso social e “fere de morte” o princípio da igualdade, descumprindo
preceitos e direitos fundamentais previstos na Carta Magna.
— Não é verdade a afirmação do relator na CAS e na CAE de que não há perda de
direitos dos trabalhadores. Há sim, e ele tenta confundir a opinião pública e o
trabalhador ao dizer que aquilo que a Constituição federal assegura como cláusula
pétrea não é possível perder — disse.
Apoio do Ministério Público
O último a se posicionar sobre a reforma foi Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que
também recomendou a rejeição integral do projeto, com voto pela
inconstitucionalidade.
O senador se amparou numa nota técnica do Ministério Público do Trabalho (MPT),
que apontou 12 pontos inconstitucionais do PLC 38/2017: da violação de direitos
fundamentais até afronta à autonomia funcional do Poder Judiciário trabalhista.
Randolfe concluiu apresentando uma nota da OAB, manifestando-se contra a
aprovação do PLC 38/2017 e recomendando a rediscussão integral do projeto.
Eunício: encontro entre Temer e Gilmar Mendes é normal e tratou de reforma
política
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou nesta quarta-feira (28) não ver
equívoco no encontro do presidente Michel Temer com o ministro do Supremo Tribunal
Federal Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O encontro
ocorreu na noite de terça-feira (27), na casa do ministro.
- Não vejo equívoco quando as instituições independentes conversam, quando os
presidentes de instituições independentes conversam. O Poder Judiciário é um poder
independente do Executivo, assim como o Executivo é independente do Judiciário e
também do Legislativo.
Estamos num debate intenso sobre reforma política, eu fiz uma reunião grande, com
mais de 40 líderes e presidentes de partidos para discutir reforma política – declarou
Eunício, citando o almoço que promoveu em sua casa também na terça-feira.

Eunício ressaltou também que não há ainda definição sobre a denúncia apresentada
pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Temer no STF.
- Ainda não há definição de que haverá um julgamento. Primeiro, é preciso que a
Câmara dos Deputados aceite ou não a denúncia do procurador-geral – disse.
O presidente do Senado acrescentou que o ministro Gilmar Mendes tem procurado
todos os parlamentares para debater a questão da reforma política.
- Acho absolutamente normal que duas instituições conversem, elas
independentes, mas devem conversar e ser harmônicas entre si - afirmou.

são

Ivo Cassol defende a reforma trabalhista proposta pelo governo Temer
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias



Proposições legislativas
PLC 38/2017

Ao manifestar em Plenário apoio à reforma trabalhista proposta pelo governo Temer
(PLC 38/2017), o senador Ivo Cassol (PP-RO) avaliou que a legislação vigente é uma
“bagunça” que aumenta o desemprego e limita as oportunidades para os
trabalhadores.
O senador criticou os sindicatos, que ao seu ver buscam jornadas de trabalho mais
curtas pelo mesmo salário, e disse que outros terão que pagar a conta.
Ivo Cassol também criticou a Justiça do Trabalho, que, para ele, se transformou numa
fábrica de processos fraudulentos. O senador frisou que não defende “patrão
vagabundo”, mas que já foi vítima de fraude trabalhista e advertiu que qualquer
empregador pode passar pelo mesmo problema.
— Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de segurança jurídica, tanto
para o trabalhador, como também nós precisamos para o patrão. Hoje, as empresas
pequenas já começam quebradas — afirmou Cassol.
Lindbergh Farias defende que governo mude texto da reforma trabalhista
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

PLC 38/2017
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que o Senado precisa se dar ao respeito
e modificar o texto da reforma trabalhista (PLC 38/2017). Para ele, não se pode ter
medo de voltar o projeto para a Câmara dos Deputados.


Segundo o senador, o objetivo dos senadores governistas é aprovar a reforma para
dar um recado ao mercado que Michel Temer ainda tem capacidade de aprovar as
reformas, mesmo sendo alvo de denúncia por corrupção passiva. Lindbergh afirmou
que a reforma trabalhista atende apenas aos interesses de grandes empresários que
querem reduzir os custos com os trabalhadores para ampliar suas margens de lucro.
Ele criticou diversos pontos da reforma que, em sua opinião, apresenta um novo
cardápio de contratos precários que prejudicam a maioria da população. O senador

concentrou suas críticas ao ponto da Reforma Trabalhista que trata do trabalho
intermitente.
— Isso aqui é o seguinte: o trabalhador fica a espera do patrão, o patrão diz “olha vou
precisar de você pra trabalhar amanhã das 20h às 0h, no outro dia, eu quero que você
trabalhe de 8h às 10h”.
E você passa a pagar por hora. Até o salário mínimo porque o salário mínimo é uma
conquista do trabalhador que está na constituição. Acabou o salário mínimo! Você
pode receber meio salário mínimo, você volta a pagar por hora.
Gleisi critica reforma trabalhista e aponta agravamento da situação de Temer
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias
Proposições legislativas
PLC 38/2017
A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) lamentou nesta quarta-feira (28) em Plenário que
o Senado esteja discutindo a reforma trabalhista (PLC 38/2017) no momento em que
deveria se concentrar em saídas para a crise política. Ela destacou que a questão se
agravou com a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva,
encaminhada pela Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.



— E com discursos enfáticos de que isso é pela modernidade e de que nós temos
muitos problemas hoje em relação aos trabalhadores, que é a legislação trabalhista,
que é a Justiça do Trabalho que impede que os trabalhadores ganhem mais, que
impede que os trabalhadores fiquem melhores e que, por isso, os trabalhadores vão
para fora do Brasil. Isso é balela — criticou.
Gleisi Hoffmann disse que a desigualdade na sociedade brasileira se reflete no
mercado, em que 70% dos trabalhadores formais recebem até dois salários mínimos,
enquanto apenas 0,9% fica com mais de dez.
E somente com medidas de estímulo à economia é que será possível mudar esse
cenário e gerar mais postos de trabalho, disse a senadora. Ela acrescentou, porém,
que isso não vai ser nada fácil, por causa da dificuldade aos investimentos públicos
imposta pela emenda à Constituição que limita os gastos do governo em setores
essenciais.
Em visita a Eunício, prefeito de São Paulo apoia as reformas trabalhista e
previdenciária
29/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

 PLS 308/2015
O prefeito de São Paulo, João Dória, se reuniu com o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, nesta quarta-feira (28), e manifestou apoio às reformas trabalhista e
previdenciária em andamento no Congresso Nacional. Para o prefeito, a aprovação das
propostas é um sinal importante para garantir a empregabilidade e o crescimento da
economia e para evitar “um desastre maior que seria o aumento da taxa de

desemprego” que hoje alcança cerca de 14 milhões de brasileiros e 7 milhões de
subempregados.
— Nós temos que proteger o Brasil e garantir governabilidade ao Brasil. Não se trata
de fazer a defesa do presidente do Michel Temer, mas a defesa do país, do Brasil e
dos brasileiros — pontuou Dória.
O prefeito, que também é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, pediu
celeridade na votação de projetos que ajudem na recuperação econômica dos
municípios.
Dória defendeu o Projeto de Lei do Senado (PLS) 308/2015, que descentraliza o
ressarcimento feito pelos planos de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS),
permitindo que estados e municípios sejam diretamente ressarcidos quando o
atendimento se der em estabelecimentos a eles vinculados. Outro pedido foi para a
prorrogação dos precatórios de 2020 para 2025.
— Não há a menor condição dos municípios brasileiros, não importa se pequenos,
médios ou grandes, de assumirem e honrarem precatórios em 2020. Não há recurso
para isso. Não há orçamento para isso diante da recessão econômica e da dificuldade
orçamentária dos municípios — argumentou.
Editorial: A denúncia de Janot e as prioridades do Brasil
29/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Documento elaborado pela Procuradoria-Geral da República trouxe poucos
avanços ao que já sabia sobre as delações da JBS
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, liberou nesta quartafeira (28) a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, que deve seguir
para apreciação da Câmara dos Deputados. No documento, baseado na delação
premiada do empresário Joesley Batista, da JBS, a Procuradoria-Geral da República
(PGR) acusa o presidente de ter praticado corrupção passiva durante o mandato com
“vontade livre e consciente”.
A decisão de Fachin solidifica o entendimento que a denúncia deve ser enfrentada em
duas esferas: a política e a jurídica. “A Câmara dos Deputados realiza um juízo
predominantemente político de admissibilidade da acusação”, explicou o ministro.
Depois desta etapa, ao STF compete um “juízo técnico-jurídico”.
E é na esfera política que a denúncia elaborada pelo procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, enfrentará seu maior desafio: provar que as acusações são consistentes
e não são, em sua maior parte, uma peça política, como acusam alguns críticos,
inclusive Temer, que afirmou se tratar apenas de “ilações”.
Primeiro de três denúncias, o inquérito 4.483 traz poucos avanços no que já se sabia
até então. Descreve com detalhes como foram os dias entre o início das conversas
com representados da JBS até chegar à entrega da mala de dinheiro. Mas faz
acusações diretas. “(Temer) recebeu para si, em razão de sua função, em comunhão
de ações, unidades de desígnios e por intermédio de Rodrigo Rocha Loures, vantagem
indevida de cerca R$ 500.000,00”.
Ao ler a denúncia de cerca de 60 páginas, não se pode confirmar a afirmação da PGR.
Em nenhum momento as provas apresentadas demonstram cabalmente que o
presidente pediu direta ou indiretamente benefícios ilícitos, como prevê o artigo 317
do Código Penal. Este provavelmente será um dos pontos a serem dissecados pelos
deputados. A Lava Jato traz um histórico de denúncias com muito mais qualidade

técnica do que a apresentada por Janot, que construiu a peça acusatória com pouco
mais de dois meses, uma velocidade muito acima do normal para o órgão.
É importante lembrar que a ação coordenada pela PGR fez uso de ações de campo,
grampos e escutas ambientais. Tinha como “parceiro” um dos maiores criminosos do
Brasil, com grande tráfego no mundo político e que prometia entregar o presidente da
República.
Joesley Batista conseguiu gravar conversas pouco republicanas, indicou como
funcionava o esquema e negociou uma delação com benefícios inéditos. Também
revelou o nome de vários políticos envolvidos. Mesmo assim não conseguiu registrar
nenhum diálogo em que o próprio Temer se comprometesse claramente com o
pagamento de propina.
A interpretação que Janot dá aos fatos abre brechas para a crítica de que é uma
acusação política. Fatos irrefutáveis deveriam se sobrepor a interpretações discutíveis,
principalmente quando se está em jogo a figura da Presidência da República.
Mas, caro leitor, não interprete este texto como uma defesa a Temer. A melhor saída,
como já detalhada anteriormente neste espaço, é a renúncia com o chamamento para
eleições indiretas. Porém, aparentemente não parece ser uma possibilidade real neste
momento. Uma denúncia com provas cabais ajudaria o país a superar mais
rapidamente a crise política que assola há anos. O Brasil tem pressa para mudar a
agenda. Precisa voltar a discutir urgentemente as reformas.
Quanto mais se arrastar a indefinição em torno do futuro de Michel Temer, mais
demorada será a retomada do crescimento econômico e da confiança do investidor, e
menor será a chance de aprovação da reforma da Previdência, que ainda está em
tramitação na Câmara dos Deputados e já recebeu emendas que prejudicam sua
eficácia e mantêm privilégios de uns poucos setores, enquanto cobram o sacrifício
maior do trabalhador da iniciativa privada.
Um Temer enfraquecido e precisando barganhar apoio parlamentar não conseguirá
avanços significativos, até porque estará mais preocupado em salvar a própria pele. E
o Brasil, reforça-se, precisa das reformas.
Renan Calheiros anuncia que deixará liderança do PMDB no Senado
29/05/2017 – Fonte: Jornal do Brasil
Crítico da reforma trabalhista e inimigo histórico do presidente Michel Temer dentro
do PMDB, o senador Renan Calheiros (AL) deve deixar a liderança do partido no Senado
nas próximas horas desta quarta-feira (28), conforme o próprio parlamentar tem dito
a interlocutores.
Nesta terça-feira (27), o senador, que mira também em sua candidatura às eleições
para o Congresso em 2018, voltou a criticar as reformas do governo Temer e chegou
a propor ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), um almoço "para
conversar se vamos continuar com essa gente fingindo que governa o país".

Aliança entre Temer e Renan, que já trocaram muitas acusações no passado, durou
menos de um ano

No Plenário, Renan também criticou a permanência de Temer na Presidência da
República diante das denúncias de corrupção apresentadas pela Procuradoria-Geral da
República ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na sequência, o senador admitiu que
poderia substituir os membros do PMDB na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),
caso não houvesse adiamento da votação da reforma trabalhista.
"Passar a ideia de que nós vamos votar essa reforma amanhã [nesta quarta-feira] de
qualquer jeito é muito ruim", disse Renan, em relação à pressa de Temer e de seus
aliados no Senado para aprovar o relatório, de autoria do senador Romero Jucá (PMDBRR), que é também líder do governo na Casa.
Jucá rebateu: Estranho é essa posição dele de dizer que vai mudar os membros [da
CCJ]. Em reunião de bancada decidimos que as coisas ficariam como estão". Quem
também fez coro contra Temer foi o senador peemedebista Garibaldi Alves (RS):
"Liderança se conquista, não se impõe, não ameaça. Eu acho que Vossa Excelência
está desrespeitando compromissos com a nossa bancada".
Comissão da MP 774 retoma discussão do relatório sobre a reoneração de
folha
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Comissão Mista do Congresso Nacional que analisa a Medida Provisória 774 – da
reoneração da folha de pagamento para 50 setores da economia – retomou na tarde
desta quarta-feira, 28, a discussão sobre a proposta de parecer apresentado na
semana passada pelo relator da matéria, senador Airton Sandoval (PSDB-SP). Ele
propõe adiamento da medida para o começo de 2018. O texto original previa que a
medida entraria em vigor em 1º de julho deste ano, com um reforço de R$ 2,1 bilhões
nas contas do governo em 2017.
O governo enviou em março ao Congresso Nacional a medida provisória acabando com
a desoneração da folha criada em 2011 e ampliada nos anos seguintes para diversos
setores da economia. Precisando de recursos para fechar as contas deste ano, a equipe
econômica determinou que esses setores voltem a recolher a contribuição
previdenciária sobre os salários pagos, e não sobre o faturamento.
“A MP envolve um volume enorme de setores que são muito importantes para a nossa
economia. Conversamos com praticamente todos os segmentos alcançados pela
medida e ouvimos todas as reclamações dos empresários”, afirmou Sandoval. “A
prorrogação da vigência da medida para janeiro dá tempo para buscarmos alternativas
para as empresas em dificuldades”, completou, ao pedir aos demais parlamentares a
aprovação do relatório.
Quase 90 emendas foram apresentadas por deputados e senadores para tentarem
poupar os mais variados setores da medida, mantendo a desoneração
indefinidamente. Representantes desses segmentos afetados lotam o auditório do
Senado onde é realizada a sessão da comissão, pressionando pela manutenção das
vantagens tributárias.
O principal argumento das empresas é de que, com o fim de desoneração, a
recuperação do emprego no segundo semestre ficaria comprometida. Alguns
contribuintes inclusive já recorreram ao Judiciário alegando que a mudança legal que
reonera a folha de pagamentos não pode valer para este ano, já que a lei prevê que o
contribuinte não pode fazer a mudança entre as modalidades previstas (contribuição
sobre o faturamento ou sobre a folha de pagamentos) no mesmo exercício.
O presidente da comissão, deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), propôs que o relatório
seja votado nesta quarta e os destaques à matéria sejam apreciados na próxima terçafeira (4 de julho). Considerando o recesso dos parlamentares na Câmara e no Senado,

o prazo para que a MP 774 seja votada no Congresso se encerra em 10 de agosto.
Caso a medida não seja aprovada pelas duas Casas, ela perderá validade.
Comissão aprova relatório pelo adiamento da reoneração de folha para 2018
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Comissão Mista do Congresso Nacional que analisa a Medida Provisória 774 – da
reoneração da folha de pagamento para 50 setores da economia – aprovou nesta
quarta-feira, 28, à tarde, o parecer do senador Airton Sandoval (PSDB-SP), pelo
adiamento da medida para o começo de 2018. O texto original previa que a medida
entraria em vigor em 1º de julho deste ano, com um reforço de R$ 2,1 bilhões nas
contas do governo em 2017.
Os 15 destaques apresentados ao relatório serão apreciados na próxima terça-feira (4
de julho). Considerando o recesso dos parlamentares na Câmara e no Senado, o prazo
para que a MP 774 seja votada no Congresso se encerra em 10 de agosto. Caso a
medida não seja aprovada pelas duas Casas, ela perderá validade.
O governo enviou em março ao Congresso Nacional a medida provisória acabando com
a desoneração da folha criada em 2011 e ampliada nos anos seguintes para diversos
setores da economia. Precisando de recursos para fechar as contas deste ano, a equipe
econômica determinou que esses setores voltem a recolher a contribuição
previdenciária sobre os salários pagos, e não sobre o faturamento.
“A MP envolve um volume enorme de setores que são muito importantes para a nossa
economia. Conversamos com praticamente todos os segmentos alcançados pela
medida e ouvimos todas as reclamações dos empresários”, afirmou Sandoval. “A
prorrogação da vigência da medida para janeiro dá tempo para buscarmos alternativas
para as empresas em dificuldades”, completou, ao pedir aos demais parlamentares a
aprovação do relatório.
Quase 90 emendas foram apresentadas por deputados e senadores para tentarem
poupar os mais variados setores da medida, mantendo a desoneração
indefinidamente. Representantes desses segmentos afetados lotaram o auditório do
Senado onde é realizada a sessão da comissão, pressionando pela manutenção das
vantagens tributárias.
O principal argumento das empresas é de que, com o fim de desoneração, a
recuperação do emprego no segundo semestre ficaria comprometida. Alguns
contribuintes inclusive já recorreram ao Judiciário alegando que a mudança legal que
reonera a folha de pagamentos não pode valer para este ano, já que a lei prevê que o
contribuinte não pode fazer a mudança entre as modalidades previstas (contribuição
sobre o faturamento ou sobre a folha de pagamentos) no mesmo exercício.
Investimento-anjo no Brasil avança 9% em 2016, mas ritmo de crescimento
diminui
29/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O investimento-anjo feito no Brasil cresceu 9% no ano passado e chegou a um total
de R$ 851 milhões.
Apesar do avanço, houve uma desaceleração no nível de crescimento dessa
modalidade de investimento, feito por pessoas físicas em companhias inovadoras em
estágio inicial. Em 2015, o crescimento havia sido de 14%.
Os dados são de levantamento da Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos que
busca o fomento desse tipo de investimento.

Cassio Spina, presidente da organização, avalia o número como bom, apesar de ver
sinais de alerta em sua avaliação, o investimento-anjo segue crescendo mesmo na
crise por depender mais de cenários de longo prazo do que do desempenho atual da
economia.
“Investimos em inovação, que cria novos mercados e não depende da conjuntura
econômica”, diz.
Por outro lado, a perda de vigor no crescimento é avaliada por Spina como reflexo de
uma taxa de juros alta durante o ano de 2016 (no qual a Selic esteve em 14,25% ao
ano), o que torna aplicações conservadoras em renda fixa mais atraentes a potenciais
investidores-anjo do que a aposta arriscada em start-ups.
Além disso, a crise econômica reduz o patrimônio disponível de muitos que poderiam
investir avalia Spina. Isso porque parte dos investidores são empresários, que
precisaram dedicar mais recursos aos seus negócios principais, e parte executivos,
que tendem a estar mais receosos de perder suas posições no mercado.
De 2015 para 2016, houve queda no número de investidores-anjo que colocaram
recursos em start-ups. Foram 7.070 no ano passado e 2260 em 2015.
Segundo Spina, ainda há muito espaço para crescimento do investimento anjo no país.
Ele compara o valor que é investido no Brasil com o dos EUA, de US$ 21 bilhões (cerca
de R$ 69 bilhões), e diz que o Brasil deveria chegar a ao menos 10% desse montante.
Como alternativa para fomentar o mercado, ele defende isenções de imposto de renda
para os ganhos do investidor no momento em que a companhia é vendida e
possibilidade de desconto no imposto de renda de parte do valor aplicado em startups.
“A ideia não é que o investidor invista só metade e fique com o resto do dinheiro, mas
que ele invista o dobro, em vez de deixar o capital aplicado na renda fixa.”
Em 2016, o setor comemorou nova legislação para o investimento-anjo, que diminuiu
as chances de quem investe ser responsabilizado por passivos de start-ups caso o
projeto escolhido não dê certo.
Bolsa volta a 62 mil pontos com notícias do Senado
29/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O mercado financeiro recebeu com otimismo a saída de Renan Calheiros da liderança
do PMDB do Senado. O afastamento do opositor do opositor de Michel Temer abriria
espaço para a aprovação das reformas, como a trabalhista e da Previdência, vistas
como mais importantes que a manutenção do presidente pelos investidores.
O Ibovespa avançou 0,55%, a 62.017 pontos. O giro financeiro foi de R$ 4,6 bilhões.
Os ganhos, no entanto, foram limitados pela expectativa da votação da reforma
trabalhista na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Até o fechamento
do mercado, senadores da comissão ainda não haviam votado o texto, que deve ir a
plenário na próxima semana.
"Se o texto não passar na CCJ, será bastante negativo, mostrará a dificuldade do
governo em agregar a base", afirmou mais cedo o sócio da assessoria de investimentos
Criteria Investimentos, Vitor Miziara.
A alta do Ibovespa foi apoiada na valorização da Vale. A mineradora aprovou em
assembleia a pulverização de capital da companhia, hoje controlada pela Bradespar
(do Bradesco) e por fundos de pensão estatais.

Os papéis preferenciais se valorizaram 2,02%, a R$ 26,75, enquanto os ordinários
subiram 3,11%, a R$ 28,79. A Bradespar ganhou 4,04%.
A Petrobras mais uma vez não conseguiu acompanhar a valorização do petróleo no
mercado internacional. O combustível enfileirou quinto dia consecutivo de alta.
As ações preferenciais recuaram 1,06%, a R$ 12,08, enquanto as ordinárias cederam
0,84%, para R$ 12,88.
Kroton e Estácio, que aguardavam para esta quarta a decisão do Cade (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica) sobre a fusão, tiveram desempenho divergente.
Os papéis da Kroton subiram 5,67%, a R$ 14,16, enquanto a Estácio perdeu 0,67%,
a R$ 14,70.
No exterior, as Bolsas americanas também fecharam em alta. O índice Dow Jones
subiu 0,68%, o S&P 500, 0,88%. Nasdaq ganhou 1,43%.
DÓLAR
A moeda americana recuou para abaixo dos R$ 3,30 também com a relativa trégua na
crise política, devido à saída de Calheiros.
"Notícias como essa (do Renan) vão acalmando o mercado, elevam as chances de as
reformas serem aprovadas", afirmou o gerente de tesouraria do banco Confidence,
Felipe Pellegrini.
O dólar comercial terminou o dia em queda de 1,05%, a R$ 3,2840. O dólar à vista
(que fecha mais cedo) recuou 0,79%, a R$ 3,3005.
Economia brasileira crescerá menos em 2017, diz Meirelles
29/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (28) que a
economia brasileira crescerá menos do que o esperado neste ano e repetiu que, se
necessário, haverá aumentos de impostos.
Meirelles disse a jornalistas, após participar de evento em São Paulo, que o PIB
(Produto Interno Bruto) do país terá expansão de um pouco menos de 0,5% neste ano
e que a projeção oficial será divulgada nas próximas semanas.
"A previsão para o PIB [deste ano] é um pouco menor do que 0,5%, mas certamente
será positivo", afirmou ele.
O Brasil passou os últimos dois anos mergulhado em recessão e, agora, dá sinais de
recuperação, porém ainda não consistentes, em meio à intensa crise política que
afetou o governo do presidente Michel Temer e alimentou temores de que o
andamento das reformas trabalhistas e da Previdência no Congresso Nacional será
afetado.
Meirelles disse ainda que a economia vai crescer cerca de 2% no quarto trimestre
deste ano quando comparado com o mesmo período de 2016, abaixo da estimativa
anterior de 2,7%. "Será [um crescimento] acima de 2% ainda", afirmou ele.
Na pesquisa Focus do Banco Central, que ouve uma centena de economistas todas as
semanas, as estimativas são de crescimento do PIB de 0,39% neste ano e 2,10% em
2018.

Diante desse cenário de menor expansão da atividade, que afeta a arrecadação e
consequentemente as contas públicas do país, o ministro repetiu que, se for
necessário, haverá aumento de impostos.
Um que está na mesa para análise é a Cide sobre combustíveis, que não precisaria do
aval do Congresso para elevar a alíquota.
Meirelles afirmou novamente que a trajetória da inflação e da taxa de juros é de queda
e, assim, o Banco Central está no "caminho certo".
Antes do evento, Meirelles esteve reunido com economistas, que apontaram a
fraqueza da atividade econômica e adotaram discurso mais pessimista do que o do
governo, segundo dois participantes do encontro ouvidos pela Reuters.
"A discussão entre os economistas foi de piora da atividade depois do evento da JBS
e que, se a economia vai crescer menos, como será possível cumprir a meta fiscal",
afirmou um dos economistas, referindo-se às delações de executivos do grupo J&F
contra Temer e que levou a Procuradoria Geral da República a denunciar o presidente
por crime de corrupção passiva.
Apesar do cenário adverso, Meirelles se mostrou comprometido em cumprir a meta
fiscal deste ano, que prevê deficit primário de R$ 139 bilhões, segundo pessoas
ouvidas.
‘Se necessário, vamos aumentar impostos’, diz Meirelles
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu maior ênfase à possibilidade de
aumentar impostos como forma de compensar a queda da arrecadação e, por
conseguinte, cumprir a meta fiscal. “Se for necessário, vamos aumentar impostos”,
disse o ministro durante entrevista que concedeu após ter participado de evento com
investidores do Citibank, em São Paulo.
Meirelles lembrou que, desde o ano passado, já afirmava que, se fosse necessário
aumentar impostos para cumprir as metas, ele aumentaria. “E eu repito isso agora de
forma ainda mais pertinente. Quer dizer, de fato a queda da arrecadação é importante,
produto principalmente das maturações dos prejuízos fiscais das empresas. O efeito
tributário está acontecendo no momento. Então tem uma queda defasada da
arrecadação como resultado da queda das empresas em anos anteriores”, disse.
No entanto, de acordo com o ministro, a economia está voltando a crescer e há uma
expectativa de a arrecadação voltar a crescer também no segundo semestre. “Tem
ainda uma série de questões sendo verificadas exatamente como, por exemplo, dos
precatórios. Acho que é um recurso líquido e certo para a União, mas precisa do projeto
de lei que está em andamento”, disse Meirelles acrescentando que deverá render algo
como R$ 8 bilhões para a União.
Ele citou também a questão dos leilões das hidrelétricas como fonte de recursos para
elevar a arrecadação, além dos leilões dos campos de óleo e gás. “Tudo isso são itens
para compor a receita neste ano. Além do mais, tem projetos não aprovados ainda no
Congresso, como o Programa de Regularização Tributária (Refis) que poderá gerar um
aumento na arrecadação ainda neste ano de 2017.
Cide
Meirelles, a despeito de ter sido enfático quanto à possibilidade de o governo vir a
aumentar impostos, com relação ao aumento da Contribuição sobre Intervenção do
Domínio Econômico (Cide), disse que não há nada ainda decidido.

“Eu tenho uma postura sobre decisões desse tipo. Não acho adequado tomar uma
decisão e não anunciar e depois, perguntado, revelar. No dia que eu tomo uma decisão
e for formalizada, nós anunciamos imediatamente”, disse, reiterando que, por
enquanto, não há decisão tomada. “De novo, se necessário, vamos aumentar impostos
para manter o equilíbrio fiscal.”
Reformas
Meirelles voltou a cobrar hoje a aprovação rápida da reforma da Previdência, que,
embora não tenha impacto de curto prazo na economia, é importante para o governo
recuperar a confiança do mercado na consistência fiscal do País.
“Desde agosto do ano passado, tenho dito que a reforma da Previdência já poderia ter
sido feita e é bom que se faça logo. Números mostram que não podemos esperar dez
anos, quando a Previdência passará a ocupar parcela excessiva do orçamento se nada
for feito”, afirmou Meirelles.
Tesouro diz que não terá como cobrir fundo que paga o seguro-desemprego
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Com a perspectiva de rombos sucessivos nos próximos anos no Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, o Tesouro
Nacional pressiona o conselho deliberativo do fundo a achar outro caminho para cobrir
os resultados negativos que estão previstos. Só no ano que vem, segundo orçamento
aprovado ontem pelo Conselho Deliberativo do Fundo (Codefat), serão necessários R$
20,6 bilhões para cobrir a diferença entre o que o fundo recebe e o que gasta.
O valor é maior do que os R$ 18 bilhões que devem ser injetados este ano e os R$
12,5 bilhões que foram desembolsados em 2016 para cobrir o déficit.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o representante do Tesouro no grupo técnico
do Codefat advertiu que a União corre o risco de descumprir a chamada “regra de
ouro” do Orçamento que proíbe pegar empréstimos para bancar despesas correntes.
Ele traçou um quadro dramático mostrando que a União tem margem de R$ 35 bilhões
para cobrir os próximos rombos – menos que a soma das projeções de déficit deste
ano e de 2018.
Sem o “cobertor” do Tesouro, algumas saídas para financiar o rombo do FAT seriam a
devolução de parte dos repasses que o fundo faz ao BNDES, o uso de parte do
patrimônio que beira R$ 300 bilhões ou retirar o fundo do alcance da Desvinculação
de Receitas da União (DRU).
Cenário
O Codefat – formado por representantes do governo, dos trabalhadores e dos patrões
– projeta em R$ 43,8 bilhões os gastos com seguro-desemprego e R$ 17,1 bilhões
para o pagamento do abono salarial em 2018. Os pagamentos dos dois benefícios
devem consumir R$ 61 bilhões no próximo ano, ante R$ 58,8 bilhões previstos para
2017. No ano passado, os desembolsos somaram R$ 55,7 bilhões.
Em 2002, limitavam-se a R$ 7 bilhões. A explosão nas despesas ocorreu no mesmo
período em que o desemprego caiu para patamares mínimos por causa da política de
valorização do salário mínimo e do aumento do número de trabalhadores com carteira
assinada.
De tudo o que o FAT recebe, 70% vêm da arrecadação do PIS e do Pasep. Para 2018,
as receitas desses dois tributos estão estimadas em R$ 41 bilhões. Uma parcela de
30%, porém, pode ser usada livremente pelo governo. A projeção do Codefat é que

esse mecanismo vai tirar do FAT R$ 17,5 bilhões em 2018 e R$ 16,8 bilhões neste
ano.
Para cobrir o rombo e garantir o pagamento do seguro-desemprego e do abono
salarial, em geral o Tesouro faz um aporte no FAT. Segundo uma fonte, não há mais
recursos para que essa prática continue nos próximos anos. Essa foi a mensagem que
o Tesouro enviou ao conselho, segundo relatos. Em 2013, foi preciso recorrer a R$ 5,5
bilhões do patrimônio do fundo.
Já na visão dos membros do Codefat, o governo é obrigado a compensar a frustração
das receitas com a política de desoneração da folha de pagamento, aplicada pelo
governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Procurado, o Tesouro não se pronunciou.
Crise no Brasil põe acordo entre UE e Mercosul em xeque
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um grupo de deputados europeus pediu que a negociação para a criação de um acordo
de livre-comércio entre o Mercosul e a Europa seja suspensa diante da crise política
no Brasil. Numa carta à chefe da diplomacia de Bruxelas, os eurodeputados citam a
instabilidade do governo de Michel Temer e as acusações de corrupção envolvendo o
chefe de Estado no País.
A negociação, que começou em 1999, estava finalmente numa fase decisiva, com os
governos tanto da Europa quanto do bloco sul-americano dispostos a fechar um
entendimento até o fim do ano. Para isso, porém, os dois lados precisam ceder. A
Europa tem de incluir uma abertura maior para seu mercado no setor agrícola e de
carnes, enquanto o Mercosul terá de admitir um corte mais profundo de tarifas no
setor industrial.
Mas a crise política hoje no Brasil põe uma pressão extra sobre o processo. No
Parlamento Europeu, 22 deputados enviaram uma carta para a chefe da diplomacia
da Comissão Europeia, Federica Mogherini, alertando que a negociação “precisa ser
interrompida diante da crise política no Brasil”.
A carta é assinada por representantes de quatro grupos políticos. Além da instabilidade
política, a carta obtida pelo Estado ainda alerta Federica sobre o “aumento da violência
no campo e o uso de forças armadas para reprimir protestos”.
Um dos grupos que apoiaram a iniciativa foi o Podemos, partido na Europa que
chacoalhou a política espanhola nos últimos anos. De acordo com o deputado Xabier
Benito, vice-presidente da Comissão para o Mercosul dentro do Parlamento, o
“Tribunal Superior de Justiça investiga o presidente Temer e seu entorno político por
supostos delitos de corrupção”.
Miguel Urbán, porta-voz de Podemos na Europa, também insiste que é “absolutamente
inaceitável que a Comissão Europeia continue com as negociações de um acordo de
comércio com o Mercosul sem considerar a grave situação de direitos humanos no
Brasil.”
Demanda
Além de suspender imediatamente o acordo, o grupo pede que a comissão “avalie o
impacto sobre os direitos humanos das relações de comércio e investimentos
existentes entre a UE e o Mercosul”.
O grupo de deputados representa menos de 10% do Parlamento Europeu. Mas fontes
apontam que os deputados que assinaram a carta ocupam cargos importantes dentro
das comissões de trabalho do Parlamento.

Oficialmente, Bruxelas indica que continua comprometida com o processo. Um dos
objetivos é de ter um acordo desenhado já para dezembro para ser anunciado no
mesmo mês durante da Conferência Ministerial da OMC, em Buenos Aires.
Portal Único de Comércio Exterior passa a valer para exportações feitas nos
modais marítimo e rodoviário
29/05/2017 – Fonte: MDIC
Operações valem para o Porto de Santos e unidades aduaneiras de Uruguaiana e Foz
do Iguaçu; até o final deste ano, todas as exportações poderão ser feitas por meio do
Portal Único
A partir de hoje, exportadores brasileiros que embarcam suas cargas por modal
marítimo e rodoviário poderão utilizar o Portal Único do Comércio Exterior,
desenvolvido em conjunto pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda.
A iniciativa elimina a necessidade da apresentação de alguns documentos e reduz
etapas e exigências governamentais. Inicialmente, vale para as exportações sujeitas
exclusivamente a controle aduaneiro, realizadas por meio do Porto de Santos e das
unidades aduaneiras em Uruguaiana e Foz do Iguaçu. A expectativa da Secex e da
Receita Federal é que, até o final deste ano, 100% das exportações possam ser feitas
por meio do Portal Único de Comércio Exterior.
O Porto de Santos é responsável por um terço de todas as exportações feitas no modal
marítimo. Já Uruguaiana e Foz do Iguaçu respondem por mais de 50% do que o Brasil
exporta por meio rodoviário.
O Novo Processo de Exportações do Portal Único foi lançado em março deste ano. As
operações foram iniciadas pelo modal aéreo. Agora, estão sendo ampliadas para os
modais marítimo e rodoviário, os dois principais canais para as vendas externas. Mais
de US$ 50 bilhões de exportações anuais já podem se beneficiar de processos mais
simples, rápidos e baratos no comércio exterior.
Novo Processo de Exportações
Os exportadores passam a contar com a Declaração Única de Exportação (DU-E), que
substitui os três documentos, utilizados até então, para registro e declaração dos
embarques. O Portal Único utiliza tecnologias que otimizam a conferência manual e
alguns protocolos.
Em alguns casos, a conferência manual poderá ser eliminada. Além disso, processos
que hoje são realizados de forma sequencial (despacho aduaneiro, movimentação de
cargas, licenciamento e autorizações) já podem ser feitos simultaneamente, gerando
importante economia de tempo para as empresas.
A DU-E está integrada à Nota Fiscal Eletrônica (NFe), o que permite que informações
constantes das notas sejam automaticamente migradas para a declaração. Com isso,
promove-se a garantia da integridade dos dados, redução de erros de preenchimento
e a facilitação da comprovação das exportações junto aos fiscos estaduais.
Entre as facilidades disponibilizadas pelo Portal Único aos exportadores, há também a
redução na necessidade de preenchimento de informações, que podem chegar a 60%
em alguns casos.
Destaca-se ainda a atuação coordenada e harmonizada do governo, no que se refere
ao comércio exterior, evitando redundâncias de controles e exigências de dados e
documentos. Até o final do ano, deverá ocorrer a integração dos órgãos anuentes no

Portal Único, o que garantirá maior eficiência no gerenciamento de riscos. Com essa
integração dos órgãos, o governo federal, como um todo, poderá agir de maneira mais
direcionada, rápida e eficiente no que se refere aos riscos implicados ao comércio
internacional.
Portal Único de Comércio Exterior
As entregas do Portal Único têm sido incrementais, permitindo ganhos concretos ao
longo de seu desenvolvimento, iniciado em 2014. Um bom exemplo foi a anexação
eletrônica de documentos, que eliminou 99% do uso de documentos em papel nas
exportações e importações, com anuência governamental. Ganhos que foram
reconhecidos pelo Banco Mundial nos Relatórios Doing Business de 2016 e 2017.
Ao final da implantação e disponibilidade de todas as ferramentas do Portal Único,
prevista para acontecer até o final do ano que vem, a meta é reduzir os tempos médios
das exportações brasileiras de 13 para 8 dias e das importações de 17 para 10 dias.
Os processos de exportação e importação serão em média de 40% mais ágeis.
Com a implementação concluída, de acordo com um estudo da Fundação Getúlio
Vargas, o Portal Único poderá trazer um incremento de US$ 23,8 bilhões ao PIB
brasileiro, em 2018, podendo chegar a US$ 74,9 bilhões em 2030. Com as facilidades
e as ferramentas de desburocratização disponíveis no Portal Único, a previsão é que
haja um incremento anual entre 6 e 7% na corrente de comércio.
De acordo com este estudo, há também um indicativo de aumento nas exportações
de bens manufaturados, principalmente de produtos oriundos da indústria de
transformação da ordem de 10,3% no primeiro ano de implantação do Portal, podendo
chegar a 26,5% em 2030.
Estudo recente do MDIC, realizado em parceria com a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), demonstra que as reformas relacionadas à
burocracia do comércio exterior no Brasil podem reduzir em até 14,5% os custos dos
operadores brasileiros.
O Portal Único de Comércio Exterior é a principal iniciativa de desburocratização e
facilitação do comércio exterior brasileiro. A iniciativa, desenvolvida em parceria com
o setor privado, estabelece um guichê único para centralizar a interação entre governo
e operadores comerciais. O sistema ainda reformula os processos de exportação e
importação, com o objetivo de reduzir prazos e custos envolvidos nas operações e,
consequentemente, aumentar a competitividade das exportações brasileiras.
Além da Secex e da Receita Federal, que coordenam a implantação do Portal Único,
outros 20 órgãos do governo, que de alguma forma intervêm no comércio exterior,
também integram o esforço. Com o Portal, os processos passam a ser mais eficientes,
promovendo a integração desses órgãos e uma interface única entre o governo federal
e operadores privados.
O Portal Único vai otimizar os benefícios decorrentes dos investimentos em curso em
infraestrutura logística no comércio exterior ao possibilitar o compartilhamento de
dados e a redução de entraves burocráticos que prejudicam a gestão da cadeia de
suprimentos.
O que muda com o Novo Processo de Exportações







Eliminação de documentos
Eliminação de etapas processuais
Integração com a Nota Fiscal Eletrônica
Redução em 60% no preenchimento de informações
Automatização da conferência de informações;
Guichê único entre exportadores e governo;




Fluxos processuais paralelos
Expectativa de redução de 40% do prazo médio para exportação.

Porto de Santos em números
As exportações realizadas no Porto de Santos representam 33% de todos os
embarques realizados por meio marítimo no que se refere a valor. Já em volume,
Santos é responsável por 12% das exportações que usam esse tipo de modal.
Desse total, as exportações sujeitas a controle exclusivamente aduaneiro e que se
aproveitarão do Portal Único neste momento representam 77% do valor e 91% do
volume. Em 2016, essas exportações somaram cerca de US$ 40 bilhões.
No ano passado, os principais produtos exportados por Santos foram açúcar (US$ 8
bilhões), soja (US$ 5 bilhões), café (US$ 4 bilhões), suco de frutas (US$ 2,4 bilhões)
e carnes bovinas congeladas (US$ 1,9 bilhões).
Os três principais destinos foram China (US$ 7,3 bilhões), Estados Unidos (US$ 6,7
bilhões) e Argentina (US$ 3,2 bilhões).
URF Uruguaiana e Foz do Iguaçu em números
Uruguaiana representa 35% das exportações realizadas pelo modal rodoviário (U$4,3
bilhões em 2016). Em volume, a participação é de 29%, ou seja, 1,7 mil toneladas.
Mais de 80% da carga exportada por meio de Uruguaiana poderá ser imediatamente
processada a partir do Novo Processo de Exportações.
Em 2016, os principais produtos exportados por Uruguaiana foram automóveis (US$
313,6 milhões), polímeros (US$ 203 milhões) e partes e peças para automóveis (US$
201,8 milhões).
Os três principais destinos foram Argentina (US$ 3,4 bilhões), Chile (US$ 914 milhões)
e Peru (US$ 59,3 milhões).
Por Foz do Iguaçu passam 16% das exportações, o que representou, no ano passado,
U$ 2,1 bilhões. Se considerado o volume, esse percentual sobe para 21% ou 1,3 mil
de toneladas. No caso de Foz, mais de 92% da carga exportada já poderá utilizar o
Novo Processo de Exportações neste momento.
Os principais produtos exportados por Foz foram adubos e fertilizantes (US$ 82
milhões), papel ou cartão de caulim (US$ 56,5 milhões) e fumo (US$ 55,4 milhões).
Os principais destinos foram Paraguai (US$ 1,9 bilhões), Argentina (US$ 177,5
milhões) e Chile (US$ 31,2 milhões).
Crise econômica provoca queda de 13% nos investimentos na indústria em
2015, diz IBGE
29/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Retração se refletiu, também, no número de empresas industriais ativas e no
número de postos de trabalho no setor, segundo pesquisa.
A crise econômica no Brasil provocou um cenário de retração na indústria que se reflete
em diversos indicadores econômicos do setor. É o que aponta a Pesquisa Industrial
Anual Empresas (PIA-Empresas) divulgada nesta quarta-feira (28) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os investimentos no setor, por exemplo,
tiveram queda de 13%. Os dados são de 2015.
De acordo com o IBGE, a redução no valor dos investimentos no setor industrial
naquele ano, em termos nominais, foi de R$ 193,3 bilhões. A queda foi verificada,

principalmente, nos setores de refinaria de petróleo, extração de petróleo e de
minerais.
“O investimento cai porque as empresas agem de forma mais cautelosa, assumindo
uma postura conservadora”, avalia a economista Maristella Rodrigues, da Coordenação
da Indústria do IBGE.
Investimentos na indústria
De 2014 para 2015, investimentos no setor industrial tiveram queda de 13%
Fonte: IBGE – PIA EMPRESA
Outro indicador que indica a retração no setor foi a queda de aproximadamente 2,5%
no número de empresas industriais ativas. Em 2014, havia no país 333.739 empresas
industriais ativas e esse número caiu para 325.277 em 2015 – 8,4 mil a menos.
Além disso, a indústria brasileira perdeu naquele ano mais de 642 mil postos de
trabalho. A queda na ocupação foi concentrada nos setores de vestuário, fabricação
de veículos e fabricação de máquinas e equipamentos.
Ocupação na indústria
Setor industrial perdeu mais de 642 mil postos de trabalho entre 2014 e 2015.
Fonte: Fonte: IBGE – PIA EMPRESA
O IBGE destacou, ainda, que o valor da transformação industrial [valor bruto da
produção menos o custo das operações industriais], em valores correntes, passou de
R$1.113 bilhões para R$ 1.097 bilhões – uma queda de aproximadamente 1,5%.
“A indústria brasileira, no ano de 2015, apresenta um fraco desempenho da produção
industrial, que vem a ser reflexo das incertezas no cenário político e fiscal, com
aumento do desemprego e a perda do grau do investimento”, destacou Maristella
Rodrigues.
Principais produtos industriais
A Pesquisa Industrial Anual de 2015 focada em produtos mostrou que a receita das
vendas industriais naquele ano teve queda de R$ 100 bilhões na comparação com o
ano anterior – passou, em valores nominais, de R$ 2,17 trilhões para R$ 2,16 trilhões.
Em termos de valor das vendas, os produtos que se destacaram em 2015 foram o óleo
diesel, carnes de bovinos frescas ou refrigeradas, automóveis de 1500 a 3000
cilindradas e óleos brutos de petróleo. Juntos, estes quatro produtos geraram 9,9%
da receita industrial.
No ano anterior, os quatro segmentos de produtos que mais se destacaram em termos
de vendas foram o óleo diesel, minérios de ferro em bruto ou beneficiados, automóveis
com cilindrada entre 1500 cm³ e 3000 cm³ e gasolina. Eles representaram, juntos,
9,7% das vendas industriais em 2014.
Já em relação à participação nas vendas, os setores com as maiores participações em
2015 foram produtos alimentícios (16,9%), coque, derivados do petróleo e
biocombustíveis (10,6%), produtos químicos (10,5%), veículos automotores,
reboques e carrocerias (8,7%) e metalurgia (6,3%).
Considerando o ganho de participação nas vendas, dos 100 produtos com as maiores
receitas os três que mais ganharam participação em relação a 2014 foram artigos de
plástico para embalagens, ligas de alumínio em formas brutas e tubos flexíveis e tubos
trefilados de ferro e aço.
Os três produtos que mais perderam participação foram caminhão-trator para
reboques, veículos para transporte de mercadorias e tratores agrícolas.

Principais produtos por região
Segundo o IBGE, em 2015, os produtos com as maiores participações de receita de
vendas industriais por região foram:






Norte: minérios de ferro e seus concentrados, em bruto ou beneficiados (9,5%),
televisores (6,2%) e preparações em xarope para elaboração de bebidas (6,0%).
Nordeste: óleo diesel (6,3%), automóveis de 1500 a 3000 cilindradas (3,6%) e
óleo combustíveis (3,5%).
Sudeste: óleo diesel (3,7%), óleos brutos de petróleo (3,3%) e automóveis de
1500 a 3000 cilindradas (2,3%).
Sul: óleo diesel (3,8%), as carnes e miudezas de aves congeladas (3,2%) e os
automóveis com menos de 1000 cilindradas (2,3%).
Centro-Oeste: carnes de bovinos frescas ou refrigeradas (14,0%), tortas,
bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja (9,1%) e álcool
etílico (etanol) (8,7%).

Faturamento da indústria de máquinas sobe 24% em maio ante abril, diz
Abimaq
29/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A indústria de máquinas e equipamentos nacional faturou R$ 6,026 bilhões em maio
deste ano, alta de 24% ante abril e avanço de 5,3% na comparação com maio do ano
passado, mostram dados divulgados nesta quarta-feira, 28, pela Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No entanto, o faturamento
acumulado de janeiro a maio caiu 7,1% em relação a igual período do ano anterior,
para R$ 26,134 bilhões.
Ainda de acordo com dados da Abimaq, o consumo aparente do setor – ou seja,
indicador que mede a produção interna mais importações e exclui exportações –
somou R$ 7,109 bilhões em maio, crescimento de 20,5% em relação a abril, mas
retração de 13,3% na comparação com igual mês de 2016. Com isso, o consumo
aparente acumulado nos cinco primeiros meses deste ano registra R$ 33,888 bilhões,
20,4% a menos ante igual intervalo do ano passado.
Na balança comercial do setor, as exportações de máquinas e equipamentos em maio
somaram US$ 705,07 milhões. O valor é 12,3% superior à cifra embarcada em abril.
Na comparação com maio do ano passado, as vendas ao exterior subiram 1,3% e no
acumulado do ano até maio, a alta foi de 1,1%, totalizando receita de US$ 3,33
bilhões.
As importações, por sua vez, somaram US$ 914,53 milhões em maio, alta de 8,7% na
comparação com abril, mas queda de 23,8% em relação a maio do ano passado. No
acumulado do ano até maio houve retração de 16,9%, para US$ 5,055 bilhões, na
comparação com igual período do ano passado.
Com isso, o saldo da balança comercial do setor ficou negativo em US$ 209,46 milhões
em maio. O resultado é 1,9% inferior ao registrado em abril e 58,4% menor do que
em igual mês do ano passado. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a
balança comercial acumula queda de 38,1%, com saldo negativo de US$ 1,724 bilhões,
em relação a igual período de 2016.
Em relação à força de trabalho, a indústria brasileira de máquinas e equipamentos
encerrou o mês de maio com 291,2 mil empregados, baixa de 0,2% em relação ao
nível de abril e de 5,6% na comparação com maio do ano passado. No acumulado do
ano, a queda é de 5,7%. O setor fechou 17,1 mil postos de trabalho nos últimos 12
meses.

A Abimaq divulgou também que o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci)
ficou em 68,9% em maio, 2,5 pontos porcentuais a mais do que o verificado em abril.
Manufatura avançada transforma indústria mundial
29/05/2017 – Fonte: CNI
Presidente do Conselho de Competitividade dos Estados Unidos diz que Brasil
precisa investir no talento para que a inovação cresça no país. Especialistas
debateram digitalização e automação no Congresso Brasileiro de Inovação da
Indústria
A transformação da indústria é uma realidade sem volta que tem acontecido de forma
cada vez mais rápida. Para o Brasil não ficar para trás será preciso ampliar os
investimentos na agenda de inovação.
A presidente do Conselho de Competitividade dos Estados Unidos, Deborah Wince
Smith, afirmou que a tendência mundial para o setor industrial vai no caminho da
manufatura avançada. Ela citou a empresa Embraer como exemplo de empresa que
está no caminho da 4ª revolução industrial.
“A manufatura avançada não vai desaparecer. Ela é segura, é irreversível. A Embraer
é um exemplo disso. Mas o Brasil precisa investir mais em pesquisa e
desenvolvimento. É necessário ter foco no talento”, afirmou Deborah, nesta terça-feira
(27), durante painel sobre a situação atual e as perspectivas da inovação no Brasil, no
Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, realizado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI) e pelo Sebrae. “Precisamos focar no investimento em pessoas e em
como elas lidam com a inovação e com o sistema de inovação”, acrescentou Deborah.
O reitor da Escola de Negócios da Universidade de Cornell, Soumitra Dutta, enfatizou
que cabe ao setor privado adotar “escolhas certas” para que a inovação desponte no
Brasil. Ele mencionou, no entanto, que o poder público também é imprescindível nessa
agenda. “Não se pode diminuir o investimento em pesquisa e desenvolvimento.
A iniciativa da China é fantástica, por meio de muito investimento em inovação. A
participação do governo também é uma necessidade. Todos os países que estão à
frente na agenda da inovação contam com uma grande participação do governo”,
frisou.
DIGITALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO - Para os especialistas Peter Post e Steven Ashby,
o aumento da eficiência energética, a redução dos custos de manutenção e o
conhecimento – a partir de dados precisos – sobre a performance operacional dos
produtos ao longo de toda sua vida útil, são apenas algumas aplicações do que se
convencionou chamar de Indústria 4.0. Ambos falaram sobre como a digitalização na
manufatura e a automação podem resultar em ganhos para a indústria e
principalmente para a sociedade.
“Na Alemanha, estamos usando a Indústria 4.0 para desenvolver novos modelos de
negócio e de serviços" - Peter Post

O professor alemão Peter Post é vice-presidente de Pesquisa Aplicada da Festo AG &
Co. KG. A empresa tem se destacado mundialmente na automação de processos e

manufatura. “Precisamos pensar nas pessoas em primeiro lugar. A produção precisa
estar centrada no humano”, afirma Peter.
“Na Alemanha, estamos usando a Indústria 4.0 para desenvolver novos modelos de
negócio e de serviços, otimizar e simplificar os processos de engenharia e realizar a
manutenção preventiva dos produtos”, destaca.
A internet das coisas e a integração dos sistemas, segundo Peter Post, permite hoje
às empresas monitorar seus produtos desde o momento da produção até o uso pelos
consumidores. Isso propicia não apenas o desenvolvimento de soluções de engenharia
e aprimoramento dos produtos, como também a criação de novos mercados.
O norte-americano Steven Ashby - diretor do Pacific Northwest National Laboratory
(PNLL) – aponta o aumento da eficiência energética como um dos principais ganhos
propiciados pela Indústria 4.0. Segundo Steven, o consumo anual de energia no
mundo é de 549 quads (unidade de energia que corresponde a 8 bilhões de galões de
gasolina). De toda essa energia consumida, 54% são usados pela indústria, sendo
38% apenas pela manufatura. No contexto atual, 42% da energia consumida no setor
de manufatura é desperdiçada, seja com a perda de calor, com a iluminação
insuficiente ou outras modalidades de perda. Essa energia, de acordo com Steven,
seria suficiente para abastecer um país como o Brasil por seis anos.
A convergência de três tecnologias (a tecnologia da informação, dos sensores e a
tecnologia operacional) é a resposta que já está sendo adotada nos Estados Unidos
para aumentar a eficiência da indústria. “São mais de 200 parceiros trabalhando em
diferentes partes do país, desenvolvendo soluções em conjunto para situações que
perpassam toda a cadeia de produção”, destacou Steven Ashby.
Indústrias ativas caem de 333 mil para 325 mil em 2015, revela pesquisa
29/05/2017 – Fonte: CIMM
Indústrias tinham 8,2 milhões de empregados, mas houve perda de 642.138
postos de trabalho.
A indústria brasileira encolheu e sofreu perdas em 2015 em comparação a 2014,
segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA) 2015, divulgada nesta quarta-feira (28), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O número de empresas ativas caiu de 333.739 para 325.277. O setor, que empregava
8,2 milhões de pessoas, perdeu 642.138 postos de trabalho em relação ao ano
anterior, sobretudo, nas áreas de vestuário, fabricação de veículos e fabricação de
máquinas e equipamentos.
As empresas do setor industrial tiveram receita líquida de vendas de R$ 2,8 trilhões,
com uma média de R$ 8,6 milhões por companhia. O resultado foi liderado pelo
desempenho das empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, que mantiveram a
maior participação no total da indústria brasileira em 2015 frente a 2014.
O valor da transformação industrial, valor bruto da produção menos o custo das
operações industriais, em valores correntes, passou de R$ 1.113 bilhão para R$ 1.097
bilhão. A indústria de transformação exerceu contribuição negativa para a evolução do
Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelo país)
trimestral com recuo de 4,7% em 2014 e queda de 10,4% em 2015.
Os investimentos na indústria caíram 13%, menos R$ 193,3 bilhões, especialmente
nos setores de refinaria de petróleo, extração de petróleo e de minerais.

Ainda segundo a pesquisa do IBGE, diesel, carne bovina, automóveis e petróleo foram
os quatro principais produtos industriais do país no período. A receita das vendas
industriais em 2015 foi de R$ 2,16 trilhões. Em 2014, havia sido de 2,17 trilhões
(valores nominais).
Em termos de valor das vendas, os produtos que se destacaram em 2015 foram óleo
diesel, carnes de bovinos frescas ou refrigeradas, automóveis de 1.500 a 3.000
cilindradas e óleos brutos de petróleo, que juntos geraram 9,9% da receita.
Os setores com as maiores participações nas vendas industriais foram produtos
alimentícios (16,9%), coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (10,6%),
produtos químicos (10,5%), veículos automotores, reboques e carrocerias (8,7%) e
metalurgia (6,3%).
Dos 100 produtos com as maiores receitas, os três que mais ganharam participação
no total das vendas industriais em relação a 2014 foram artigos de plástico para
embalagens, ligas de alumínio em formas brutas e tubos flexíveis e tubos trefilados de
ferro e aço. Os três produtos que mais perderam participação foram caminhão-trator
para reboques, veículos para transporte de mercadorias e tratores agrícolas.
Dados por regiões brasileiras
Em 2015, na Região Norte, os três produtos com mais participação de receita de
vendas industriais foram minério de ferro e seus concentrados, em bruto ou
beneficiados (9,5%), televisores (6,2%) e preparações em xarope para elaboração de
bebidas (6%).
No Nordeste, óleo diesel (6,3%), automóveis de 1.500 a 3.000 cilindradas (3,6%) e
óleo combustíveis (3,5%). No Sudeste, os três líderes foram óleo diesel (3,7%), óleos
brutos de petróleo (3,3%) e automóveis de 1500 a 3000 cilindradas (2,3%).
Na Região Sul, estavam na liderança o óleo diesel (3,8%), as carnes e miudezas de
aves congeladas (3,2%) e os automóveis com menos de 1000 cilindradas (2,3%).
No Centro-Oeste, os destaques ficaram com carnes de bovinos frescas ou refrigeradas
(14%), tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja (9,1%)
e álcool etílico (etanol) (8,7%).
O Rio de Janeiro possuía a maior remuneração para empregados e patrões no setor
industrial do Brasil em 2015, com R$ 62.774,77 de média anual. A Região Sudeste
concentrava o maior número de empresas industriais (49%), representando 55% da
receita na área do país.
Os pagamentos anuais aos trabalhadores das indústrias no Distrito Federal
aumentaram de R$ 27.204,19 para R$ 28.373,73, e a capital da República continua
tendo a melhor remuneração para os trabalhadores do Centro-Oeste.
O aumento salarial, no entanto, foi acompanhado pelo fechamento de 7% das
indústrias, enquanto quase 4% dos trabalhadores perderam empregos na área. A
maior receita industrial do Brasil é de São Paulo com valor líquido aproximado de R$
919 bilhões.
Conheça 22 cases que evidenciam o valor da inovação no país
29/05/2017 – Fonte: CNI
Experiências de sucesso de 11 empresas de grande porte e outras 11 de
pequenas e médias foram expostas durante o evento realizado pela CNI e
pelo Sebrae, em São Paulo, nos dias 27 e 28

As histórias de 22 empresas de diversos portes e áreas de atuação apresentadas no
Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, em São Paulo, realizado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) ilustram com traços fortes a importância estratégica
da inovação para a indústria nacional. Essas experiências de sucesso compõem o livro
22 Casos de Inovação.
Faça o download do livro Inovar é criar valor (PDF 23,8 MB)
Onze empresas de pequeno e médio porte e onze grandes empresas têm em comum
a aposta na inovação. A começar pela startup Nexxto, que aplicou o conhecimento da
internet das coisas para criar uma plataforma eficiente de monitoramento remoto de
ambientes de armazenamento de alimentos e medicamentos. Há casos de empresas
que apostaram em novas tecnologias, como a Sunew, que desenvolveu um filme
orgânico que gera energia solar, e a gigante Embraco, que criou um compressor de
refrigeradores que mudou o mercado mundial desse produto.
A ousadia também moveu várias empresas. A Altave, por exemplo, criou balões para
monitoramento de grandes áreas e ganhou visibilidade mundial nos Jogos Olímpicos
de 2016. A Nanovetores trouxe para o Brasil o nanoencapsulamento de princípios
ativos para aplicações em tecidos.
Daí surgiram roupas com repelentes de insetos e calças hidratantes. Já a gaúcha
Cliever criou a primeira impressora em 3D brasileira, enquanto a Brasil Ozônio
conseguiu desenvolver tecnologia acessível e prática para aproveitar as poderosas
características descontaminantes do ozônio.
Outra história emblemática é a da Livre, liderada por dois jovens engenheiros e
administradores, que lançou um kit de motorização que transforma qualquer cadeira
de rodas em um triciclo elétrico, dando mobilidade e uma nova perspectiva de vida
para deficientes físicos.
O ranking de empresas inovadoras também mostra o primeiro nylon biodegradável do
mundo, desenvolvido pela filial brasileira da Rhodia, e também um novo filtro de
combustível que supera os concorrentes em todo o mundo em termos de eficiência e
sustentabilidade, desenvolvido pela equipe brasileira da Mahle.
São histórias surpreendentes, como a da Wavetech, empresa catarinense que produziu
o primeiro aparelho auditivo nacional, que concorre em pé de igualdade com os
produtos das grandes multinacionais que dominam esse mercado.
Assim como a da Precon, que desenvolveu um sistema para construir prédios em
tempo recorde a partir de chassis pré-fabricados. Enfim, uma diversidade de
experiências bem-sucedidas e casos exemplares de empresas que se distinguem em
um mercado extremamente competitivo e têm força suficiente para inspirar a indústria
nacional como um todo a trilhar o caminho da inovação. Confira acessando o site:
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/conheca-22cases-que-evidenciam-o-valor-da-inovacao-no-pais/

Com Delivery, MAN volta a operar cinco dias
29/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Para a MAN Latin America, a ainda insuficiente retomada do mercado brasileiro de
caminhões está começando por baixo, com aumento da demanda por modelos de 5 a
13 toneladas, que se dividem entre as categorias de semileves, leves e médios.
Embora esses segmentos ainda apresentem queda nas vendas no acumulado deste
ano até maio com relação ao mesmo período do ano passado, os números mostram
retração cada vez menor. O maior representante da MAN nessa faixa de mercado é o
Volkswagen Delivery com suas diversas versões, que este mês atingiu a marca de 100
mil unidades produzidas na fábrica de Resende (RJ), onde a montadora está
retomando aos poucos o ritmo de um turno de trabalho, conforme já havia adiantado
no fim de abril (leia aqui).
A partir de 1º de julho a MAN deixará o PSE, Programa de Sustentação do Emprego
(antigo PPE). Após reduzir em abril de quatro para dois o número de dias não
trabalhados no mês, a empresa voltará a trabalhar cinco dias por semana. “Aderimos
ao PSE há mais de um ano e estávamos trabalhando quatro dias por semana”, lembra
o vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas, Ricardo Alouche. “Chegamos a
trabalhar três turnos em 2011, mas desde o ano passado estávamos com apenas um
turno e folga às sextas-feiras”, explica o executivo.
Segundo Alouche, a decisão da MAN em sair do PSE e retomar o turno de trabalho de
forma integral foi motivada justamente pela leve reação que a montadora vem
percebendo no mercado de caminhões de 5 a 13 toneladas de peso bruto total (PBT).
“Duas categorias vêm apresentando este menor impacto negativo: primeiramente, o
de pesados e extrapesados, fortemente alavancados pelo agronegócio e safra recorde;
e o de caminhões leves, este último com 33% de participação do mercado total de
caminhões no Brasil.
Além do varejo em geral, que inclui aquele pequeno frotista muitas vezes com apenas
um caminhão para sua operação, estamos falando de segmentos que estão puxando
essa reação, como o de transporte de bebidas em centros urbanos e os atacadistas.
Isso está indicando um início de movimento maior nas grandes cidades”, comenta
Alouche.
OTIMISMO EM ALTA
Para a MAN LA, embora não seja um caminho fácil, o mercado brasileiro tem sim
condições de chegar aos 50 mil caminhões vendidos este ano, conforme projeção da
Anfavea, que reúne as montadoras. Alouche lembra que se até maio a indústria viu as
vendas ainda 20% menores na comparação anual, a diferença terá de ser feita toda
nestes sete meses que faltam para completar o ano.
“Para recuperar a queda dos 20% a fim de alcançar as 50 mil unidades projetadas, vai
ter de crescer de 14% a 20% no segundo semestre”, aponta. “Não será um ano bom
para nenhuma montadora: 50 mil caminhões não paga a conta de ninguém, mas
embora não seja um ano bom em termos de volume, estamos vendo agora um viés
de reversão da curva [de queda] e temos uma visão otimista para o segundo semestre.

Isso não vai resolver os problemas, afinal, o mercado está em queda há três anos,
mas se continuar com este viés para 2018, então será uma tendência positiva.”
APOSTA DO DELIVERY
A MAN LA está retomando o ritmo de sua produção em Resende com foco na linha
leve, uma vez que a aposta é que esta tendência de reação do segmento deva
continuar no segundo semestre, que é tradicionalmente mais forte em termos
econômicos gerais do que o primeiro.
“Por isso, nosso maior incremento de produção é na linha Delivery. Já houve casos de
falta de alguns modelos desta família para pronta entrega. O mercado, que se
encontrava neste estado ‘vegetativo’ agora já absorveu o que estava em estoque”,
revela.
A linha Delivery, que acaba de completar 100 mil unidades produzidas no Brasil desde
o lançamento em 2005, abrange as categorias de caminhões de 5 toneladas até 13
toneladas, incluindo versão com terceiro eixo. “São cinco modelos de um caminhão
que nasceu da engenharia brasileira e que atende as diferentes necessidades dos
clientes e as mais diversas aplicações.”
Financiamento de veículos avança 23% em maio
29/05/2017 – Fonte: Automotive Business

As concessões de crédito para a aquisição de veículos avançaram 23,2% em maio na
comparação com abril, ao saltar de R$ 5,9 bilhões para R$ 7,2 bilhões, segundo
relatório divulgado na quarta-feira, 28, pelo Banco Central referentes às operações de
crédito realizadas em todo o País no período. O resultado de maio também superou o
de igual mês do ano passado em 19, 8%. Este foi o segundo melhor desempenho
mensal até agora para o montante destinado à aquisição de veículos, ficando atrás
apenas do resultado de março, quando as liberações somaram R$ 7,4 bilhões. Os
dados se referem apenas à pessoas físicas.
Outro dado positivo para o setor é a estagnação da inadimplência, que em maio
permaneceu nos 4,5%, índice mantido desde. Há um ano, em maio de 2016, o sistema
registrava 4,7%: este foi inclusive o maior índice registrado ao longo de todo o ano
passado e que foi repetido nos meses de outubro e novembro, caiu em dezembro e
voltou a registrar igual número em janeiro de 2017.
O saldo das carteiras de veículos ficou praticamente estável em maio com R$ 142,5
bilhões contra os R$ 142,6 bilhões apurados no mês imediatamente anterior.
A taxa média de juros praticada em maio ficou em 24,3%, a menor registrada em pelo
menos 16 meses, o que pode ser reflexo da queda da taxa básica de juros (Selic). O
prazo médio dos planos de financiamento fechou o mês passado em 42 meses: há
pelo menos um ano o período vem oscilando entre 41 e 42 meses.

Chery interrompe produção do Celer em Jacareí
29/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Celer chegou como importado em 2013 e inaugurou a fábrica de Jacareí em 2014
A Chery interrompeu a produção do modelo Celer em sua fábrica de Jacareí (SP). A
montadora nega a saída de linha do carro e informa que a interrupção ocorreu em
abril em decorrência de estoques elevados e também por causa do aumento da
demanda pelo compacto QQ, cujas vendas neste primeiro semestre se aproximam de
800 carros.
Durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2016, a Chery mostrou
um utilitário esportivo e um sedã programados para Jacareí e utilizou o slogan New
Generation is Coming, colocando em xeque a continuidade do Celer, sobretudo porque
seu desempenho de mercado ficou abaixo da expectativa da montadora.
O Celer foi lançado em 2013 em versões hatch e sedã. A empresa pretendia vender já
naquele ano 7 mil unidades, mas até o momento a soma das duas opções ficou abaixo
de 9 mil unidades.
O carro inaugurou a linha de montagem de Jacareí, em agosto de 2014, mas a
produção para valer começou somente em fevereiro 2015. Desde aquele período a
montadora enfrentou diferentes manifestações de metalúrgicos e teve uma nova
paralisação nesta quarta-feira (veja aqui).
Chery põe fim à greve com R$ 6 mil de PLR
29/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Após 24 horas de paralisação, os metalúrgicos da montadora Chery, em Jacareí,
conseguiram R$ 6 mil de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e terminaram a
greve iniciada na quarta-feira, 28.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o pagamento
do benefício será feito em duas parcelas, com metade em julho e o restante em
fevereiro de 2018. A Chery também se comprometeu a apresentar no próximo mês
um Plano de Cargos e Salários (PCS), também reivindicado pelos trabalhadores.
A fábrica brasileira da Chery foi inaugurada em agosto de 2014 em um terreno de 1
milhão de metros quadrados, com 400 mil m² de área construída. A produção para
valer
começou
em
fevereiro
de
2015
com
o
modelo
Celer.
Em janeiro de 2017 a empresa passou a montar também o compacto QQ, mas em
abril interrompeu a montagem do Celer em virtude de estoques elevados (veja aqui).
A empresa tem atualmente 400 funcionários.

ICMS – SP reduz para 12% carga tributária de pneus e câmara de ar
29/05/2017 – Fonte: Portal Contábil
Governo paulista reduziu de 18% para 12% a carga tributária de ICMS nas
operações internas com pneus e câmara de ar, realizadas por fabricantes
A novidade veio com a publicação do Decreto nº 62.642/2017 (DOE-SP de 28/06).
O Decreto nº 62.642/2017 acrescentou o artigo 75 ao Anexo II do Regulamento do
ICMS, que trata da redução da base de cálculo do imposto.
Com esta medida, a partir de 28 de junho de 2017, fica reduzida a base de cálculo
do imposto incidente na saída interna dos produtos abaixo relacionados, realizada por
estabelecimento fabricante, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual
de 12% (doze por cento):
I – pneu para motocicleta – NCM 4011.40.00;
II – pneu para bicicleta – NCM 4011.50.00;
III – pneu para veículo industrial – NCM 4011.80.90;
IV – câmara de ar para pneu de bicicleta – NCM 4013.20.00;
V – câmara de ar para pneu de motocicleta e veículo industrial – NCM 4013.90.00”.
Vale ressaltar que a alíquota interna do imposto no Estado São Paulo foi mantida em
18%, porém para calcular o ICMS a base de cálculo da operação própria foi reduzida
de forma que a carga tributária represente 12%, conforme segue:
A redução da base de cálculo do ICMS de que trata o art. 75 do Anexo II do RICMS/00,
beneficia apenas às operações internas com pneus e câmaras de ar realizadas por
fabricante. Isto significa que não contempla operações do importador, do comércio
atacadista ou varejista.

