
 

 

30 DE JUNHO DE 2017 

Sexta-feira 

 CURITIBA E REGIÃO AMANHECEM COM PROTESTOS EM DIA DE GREVE GERAL 

 ANÁLISE: POR QUE A GREVE NÃO VAI FAZER QUALQUER DIFERENÇA 

 SINDICATOS “PRÓ-TEMER” E MEDO DE MULTA ENCOLHEM GREVE DESTA SEXTA-FEIRA 

 A GREVE DE HOJE NÃO SERÁ GERAL, MAS AINDA ASSIM VAI AFETAR A SUA SEXTA-

FEIRA 

 O QUE É IMPOSTO SINDICAL 

 O QUE É CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

 TODOS SAEM GANHANDO, DIZ COORDENADOR DE RELAÇÕES DO TRABALHO 

 PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS NO MERCADO DE TRABALHO CRESCE 42% NO PARANÁ 

 DESEMPREGO É DE 13,3% E ATINGE 13,8 MILHÕES DE PESSOAS, DIZ IBGE 

 REVOLUÇÃO NA INDÚSTRIA AVANÇA COM CONECTIVIDADE E INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 

 GRANDES EMPRESAS AINDA NÃO SE ADAPTARAM A SMARTPHONES 

 O QUE É CAIXA 2 NAS EMPRESAS E QUAL A IMPORTÂNCIA DA EMISSÃO DA NOTA 

FISCAL? 

 6 MULTAS QUE AS EMPRESAS PODEM SOFRER CASO NÃO SE ADEQUEM AO ESOCIAL 

 TERNIUM FOCA REESTRUTURAÇÃO EM TORNO DA CSA, DIZ PRESIDENTE 

 MONTADORAS USAM RECURSOS COMO SOL E VENTO PARA TORNAR PRODUÇÃO 'VERDE' 

 VOLVO AVANÇA EM PARCERIAS PELO CARRO AUTÔNOMO 

 FALTA DE RESPONSABILIDADE DESTRÓI EMPRESAS E CORRÓI INSTITUIÇÕES, DIZ 

TEMER 

 É PRECISO ESTABILIZAR A POLÍTICA, DIZ PRESIDENTE DA AVIANCA BRASIL 

 ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA SOBE 0,6% EM MAIO COM AJUSTE SAZONAL 

 NÚMERO DE EMPRESAS COM CONTAS ATRASADAS CRESCE 3,35% EM MAIO, DIZ SPC 

 CONFIANÇA DE SERVIÇOS TEM EM JUNHO MAIOR QUEDA DESDE 2015 POR 

INCERTEZAS POLÍTICAS, DIZ FGV 

 EXPORTAÇÕES CRESCERAM 14% DE JANEIRO A MAIO NO PARANÁ 

 MAIS DE 300 MIL EMPRESAS PARANAENSES PODEM ADERIR DO NOVO REFIS 
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 GOVERNO CENTRAL TEM DÉFICIT PRIMÁRIO DE R$ 29,371 BILHÕES EM MAIO 

 VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA EM PLENÁRIO É ADIADA 

 EUNÍCIO REAFIRMA QUE PAUTARÁ VOTAÇÃO DA URGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA 

NA TERÇA 

 PAÍS PODE TER MAIS UM ANO DE PIB NEGATIVO, DIZ PESQUISADORA 

 META DE INFLAÇÃO MENOR REQUER INVESTIMENTOS E CONTROLE FISCAL 

 SETOR DE ENERGIA QUER FIM DE REVISÃO DE ÍNDICE QUE ACONTECE DEPOIS DE MESES 

 GOVERNO ESTUDA AUMENTO DE TRIBUTO SOBRE OS COMBUSTÍVEIS 

 GOVERNO TRABALHA EM AÇÕES PARA GERAR RECEITA E AGRADAR POPULAÇÃO 

 ANP VAI REAVALIAR ADITIVAÇÃO COMPULSÓRIA DE GASOLINA AUTOMOTIVA 

 PETROBRAS PODERÁ REAJUSTAR PREÇOS DE GASOLINA E DIESEL ATÉ DIARIAMENTE 

 APROVAÇÃO DE REFORMAS É IMPORTANTE PARA QUEDA DA INFLAÇÃO, DIZ BC 

 BOLSA DESTOA DO EXTERIOR E SOBE COM AVANÇO DA REFORMA TRABALHISTA 

 MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PODERÃO PARCELAR DÍVIDAS COM O FISCO 

EM 120 PRESTAÇÕES 

 CONTA DE LUZ DEVE TER BANDEIRA AMARELA EM JULHO, DIZEM ESPECIALISTAS 

 GRUPO CHINÊS INVESTIRÁ R$ 30 MILHÕES EM FÁBRICA NO BRASIL 

 ANFAVEA E UNICA ASSINAM ACORDO ESTRATÉGICO 

 BALANÇA DE AUTOPEÇAS ANOTA DÉFICIT DE US$ 2,28 BILHÕES 

 JAGUAR MOSTRA O SEDÃ MAIS POTENTE DE SUA HISTÓRIA 
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CÂMBIO 

EM 30/06/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,307 3,307 

Euro 3,773 3,774 
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Curitiba e região amanhecem com protestos em dia de greve geral 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

  
 
Curitiba e região amanheceram com protestos nesta sexta-feira (30) de greve geral. 

Os protestos são contra as reformas previdenciária e trabalhista, propostas pelo 
Governo Federal.  Em Curitiba, aderiram às paralisações os bancários, servidores 

estaduais de escolas estudais, servidores municipais, professores municipais, 
servidores da Universidade Federal do Paraná, garis, e funcionários dos Correios. Os 
motoristas e cobradores da Grande Curitiba não aderiram à paralisação e os ônibus 

circulam normalmente, pelo menos até ás 8 horas. Os metalúrgicos fazem 
manifestações durante todo o dia, mas não param totalmente. 

 
Dezenas de trabalhadores se reuniram em frente à Bosch, no bairro Cidade Industrial 
(CIC). Neste horário, também havia manifestação em frente à Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e na 
Renault, em São José dos Pinhais. 

 
A adesão à greve desta sexta está bem menor que última realizada, porque muitos 
trabalhadores tiveram descontos e não quiseram aderir desta vez. 

 
De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, 

as refomas propostas pelo governo federal trazem riscos trabalhadores e para o país. 
“Não vai ter geração de emprego, vai ter bico institucionalizado. Vai ser o fim do 
emprego formal, que garante direitos conquistados, como férias e décimo terceiro 

salário”, diz Freitas. Na última quarta-feira (28), houve aprovação do parecer favorável 
à reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. 

 
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que a ideia 
do movimento é tentar pressionar o Congresso Nacional para ampliar a negociação 

sobre as reformas. “As paralisações e manifestações são os instrumentos que estamos 
usando para pressionar e ter uma negociação mais séria em Brasília que não leve a 

um prejuízo aos trabalhadores”, diz. 
 
O governo federal argumenta que as reformas são necessárias para garantir o 

pagamento das aposentadorias no futuro e a geração de postos de trabalho, no 
momento em que o país vive uma crise econômica. O argumento é que, sem a 

aprovação da reforma da Previdência, a dívida pública brasileira entre em "rota 
insustentável" e pode “quebrar” o país”, como disse o ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. Sobre a reforma trabalhista, o governo afirma que a proposta 

moderniza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. E que as novas regras, 
como a que define que o acordo firmado entre patrão e empregado terá mais força 

que a lei, estimulará mais contratações. 
 

 Programação em todo o Estado 
- Curitiba: a CUT, demais centrais e movimentos sociais promoverão atividades 
durante todo o dia com suas bases, com uma grande concentração na Boca Maldita, 

às 12h. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/511939/curitiba-e-regiao-amanhecem-com-protestos-em-dia-de-greve-geral


- Araucária - 8h30 em frente à Prefeitura 
- Cascavel - 8h30 na Unioeste (palestra) / 10h ato público no Núcleo Regional de 
Educação 

- Foz do Iguaçu - 8h no Bosque Guarani 
- Guarapuava - 8h30 na Praça 9 de Dezembro 

- Londrina - 9h no Calçadão 
- Maringá - 9h em frente ao INSS 

- Paranavaí - 9h em frente à Prefeitura 
- Ponta Grossa - 8h30 na Praça Barão de Guaraúna 

 

Análise: Por que a greve não vai fazer qualquer diferença 

30/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Greve não tem uma pauta e um discurso capazes de atrair pessoas além das 
categorias mais engajadas no movimento sindical 

 

 
 

O chamado para uma nova greve geral no Brasil deve ser pouco para que o movimento 
sindical faça alguma diferença neste momento do debate político. Sua pauta já nasceu 
esvaziada e as centrais sindicais não conseguiram sair da fronteira de suas categorias 

mais engajadas. Não se espere adesão popular ou uma nova disposição do meio 
político em conversar com os sindicalistas nesta sexta-feira (30). 

 
A pauta das centrais foi esvaziada por uma combinação de velocidade na votação da 
reforma trabalhista, de um lado, e paralisação na tramitação da reforma da 

Previdência de outro. Por mais que os sindicatos argumentem que a reforma 
trabalhista tira direitos, é difícil convencer com esse discurso em um país onde quase 

metade dos trabalhadores são informais e outros 14 milhões estão na fila do 
desemprego. As mudanças da Previdência, por sua vez, são mais complexas e 

sensíveis aos olhos de quem faz as contas para a aposentadoria. Mas ela travou com 
a crise política. 
 

A reforma trabalhista, vista no detalhe, não tira direitos. Moderniza a legislação com 
mudanças que podem até agradar os sindicatos – são eles que participarão da maioria 

das negociações que poderão fazer as adaptações da lei à realidade dos trabalhadores, 
como propõe a reforma. É fácil também ver vantagem em outras mudanças, como a 
criação do distrato do contrato de trabalho (o “acerto” formalizado) e as novas regras 

para a concessão de férias (mais previsíveis e flexíveis). É também uma reforma que 
agrada milhões de pequenos empresários, que terão custos menores na Justiça do 

Trabalho. 
 
A crise política não paralisou a reforma trabalhista, que deve ser aprovada na próxima 

semana no Senado. A greve não vai mexer nessa agenda e o assunto está 
praticamente encerrado – ajustes agora só na sanção presidencial. O mesmo não 

acontece com a da Previdência. Sua tramitação parou e há muito conflito ainda a ser 
resolvido. O funcionalismo público continua pressionando por mudanças e o que já se 
retirou do texto original deixou a reforma mais desigual. Há ainda muita oposição à 

regra de transição e a campanha que espalha mitos sobre a Previdência tem sido 
eficiente em desconstruir o fato de que a necessidade de mudanças é urgente. 
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Há também um esvaziamento na pauta política. Por mais que as centrais empunhem 
o Fora Temer, elas têm de conviver com suas próprias contradições políticas. A Força 
Sindical, por exemplo, foi apoiadora de primeiro momento do impeachment de Dilma 

Rousseff e do movimento que elevou Michel Temer à Presidência. Outras centrais, 
como a CUT, pedem a saída de Temer ao mesmo tempo em que defendem o legado 

do PT e a inocência sem limites de Lula. 
 

A baixa chance de adesão popular é o elemento que completa o esvaziamento da greve 
semi-geral. As bases sindicais foram diminuídas pela transição para uma economia de 
serviços e pela própria recessão, que cortou empregos formais. Ao mesmo tempo, o 

discurso sindical parou de fazer sentido para muita gente que percebe sua linguagem 
partidária – e, como se sabe, os partidos políticos, os políticos e tudo o que lembra a 

política estão em baixa no Brasil. Sem apoio popular, a greve não fará diferença no 
debate público neste momento. 
 

Guido Orgis - colunista do jornal Gazeta do Povo). 
 

Sindicatos “pró-Temer” e medo de multa encolhem greve desta sexta-feira 

30/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Dia de protestos terá adesão de menos categorias que a greve geral de 28 de 
abril e protestos centralizados nas principais cidades 

 

 
Manifestação durante a greve geral de 28 de abril: apenas parte das centrais defenderá 

o “Fora, Temer” neste 30 de junho. Jonathan Campos/Gazeta do Povo  
 

Não bastasse ter formado um ministério repleto de pessoas notavelmente enroladas 
com a Justiça, o presidente da República acaba de ser o primeiro da história a ser 
denunciado no exercício do cargo. O mesmo presidente que, segundo os movimentos 

sociais, usurpou a cadeira da titular para propor reformas que adiam a aposentadoria 
e retiram direitos dos trabalhadores, em benefício de empresários e rentistas. 

 
Motivos de sobra para manifestações muito maiores que a greve geral de 28 de abril, 
certo? Errado – ao menos para parte das centrais sindicais que organizam os atos 

desta sexta-feira (30). 
 

Ora afirmando que está mais difícil mobilizar os trabalhadores após as greves de março 
e abril, ora dizendo que não há por que fazer greve toda hora, os próprios sindicalistas 
ajudaram a enfraquecer o movimento. 

 
Além de contar com a participação de menos categorias, a greve desta sexta deve ser 

menos “espalhada” que a de abril. Segundo os sindicalistas, principais responsáveis 
pela coordenação do movimento, os protestos estarão centralizados nas principais 
cidades do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

 
Em Curitiba, bancários, professores e servidores públicos vão cruzar os braços. Mas 

os motoristas e cobradores de ônibus não vão interromper o serviço de transporte 
público por completo, ao contrário do que ocorreu nos protestos de março e abril. 
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Dinheiro para os sindicatos 
A ideia inicial era fazer uma greve geral nos moldes da de abril, quando, segundo os 
organizadores, 40 milhões de pessoas deixaram de trabalhar (por conta própria ou 

porque não conseguiram se deslocar até o serviço). 
 

Mas um agrado sinalizado por Michel Temer, que luta para se manter no cargo, 
provocou um racha nas centrais sindicais. Depois que ele sinalizou a edição de uma 

medida provisória para garantir o financiamento dos sindicatos – permitindo a 
cobrança de contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados, como 
contrapartida ao fim do imposto sindical –, os sindicalistas deixaram de falar a mesma 

língua. 
 

O “Fora, Temer”, que poderia engrossar o movimento grevista, pelo jeito ficará restrito 
aos atos organizados pelas entidades mais ligadas à esquerda – CUT, CTB e 
Intersindical, junto com movimentos sociais, preparam a principal manifestação em 

São Paulo, na Avenida Paulista, a partir das 16 horas. A maioria das outras centrais 
recomenda protestos pontuais e focados no ataque às reformas. 

 

  
A paralisação da reforma da Previdência virou “problema” para as centrais 

sindicais.Jonathan Campos/Gazeta do Povo  
 

Medo de multas 
O medo de receber multas pesadas da Justiça, como aconteceu após o 28 de abril, 
inibiu categorias como os motoristas de ônibus de São Paulo, que não vão parar. A 

baixa adesão dos funcionários do transporte em outras cidades também joga contra a 
greve, afinal, as pessoas que quiserem trabalhar terão menos dificuldade em chegar 

ao serviço. 
 

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 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. “A reforma da Previdência atinge muito mais pessoas. Só metade 
da população economicamente ativa do país está na CLT.” 

 

A greve de hoje não será geral, mas ainda assim vai afetar a sua sexta-feira 

30/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
E mais as perguntas do dia: checagem de dados é censura? O que será da Lava Jato 

com Rachel Dodge? O que fazer no fim de semana? 
 
A terceira greve do ano terá muito pouco de geral. Ao contrário de 28 de abril, quando 

a adesão de categorias fundamentais e a obstrução de vias privaram o cidadão de 
serviços essenciais e da possibilidade de chegar ao trabalho, a mobilização de hoje 

terá efeito limitado.  
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O medo de multas na Justiça fez algumas categorias riscarem a greve do calendário. 
É o caso dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo. As centrais sindicais 

alegam que a reforma trabalhista, mote oficial da mobilização, é menos catalisadora 
de insatisfação do que a da Previdência, forte nos protestos de abril. O aceno do 
governo federal com a ressurreição do imposto sindical também abala o ímpeto do 

movimento, que deve ficar restrito a atos de menor impacto nas maiores cidades do 
país, especialmente Rio, Brasília e São Paulo. 

 
Curitiba resume bem o espírito desta sexta-feira. Os atos vão se concentrar no Centro 
e na Cidade Industrial. A adesão de professores e bancários deixará as escolas públicas 

e bancos vazios e o trânsito na CIC deve ser prejudicado pela participação de 
metalúrgicos, mas o ônibus funcionará normalmente.  

 
O governo do Paraná novamente irá descontar o ponto dos servidores que faltarem, 
mas a prefeitura de Curitiba ainda não tem uma política definida. Confira quais 

categorias irão aderir e em que nível no Paraná. 
 

A reforma da reforma 
Prevista para ser votada no plenário do Senado na semana que vem, a reforma 
trabalhista sofrerá um pacote de mudanças. Michel Temer autorizou o senador Romero 

Jucá (PMDB-RR) a listar pontos da reforma a serem alterados em medida provisória 
após a sanção presidencial. Serão sete ao todo. O pacote inclui o condicionamento da 

jornada de 12 por 36 horas a acordos coletivos e o escalonamento do fim do imposto 
sindical, entre outras coisas. 
 

Mesmo com os ajustes, a reforma trabalhista continua sendo uma modernização na 
legislação brasileira. Pena que freada por artifícios como este pacote construído por 

Jucá ou a inexplicável atitude do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que 
pediu a revogação da lei das terceirizações. Este é o assunto do editorial “O Brasil na 
corrida maluca”. 

 
O Brasil é como um caminhão carregado parado em uma subida. Precisa de muito 

combustível para acelerar e conseguir subir. A Reforma Trabalhista seria o equivalente 
a engatar a primeira marcha e pisar fundo para conseguir avançar, mesmo que em 

velocidade baixa. O problema: o motorista é um barbeiro. E basta errar uma marcha 
para recuar muitos metros. 
 

Rito de saída 
O que também caminha em marcha lenta é a análise da denúncia contra o presidente 

Michel Temer por corrupção passiva. A denúncia foi lida ontem, na Câmara, sob a 
presença de apenas 10 dos 503 deputados. Depois, Temer recebeu notificação no 
Palácio do Planalto, o que disparou a contagem do prazo de defesa. 

 
A tramitação começa pela Comissão de Constituição e Justiça e pode levar até 30 dias. 

Ou seja, o recesso parlamentar, em meados de julho, pode jogar a apreciação da 
denúncia para o fim do terceiro trimestre de 2017.  
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Aliada ou vilã? 
Raquel Dodge foi nomeada na quarta-feira nova procuradora-geral da República e, 
desde então, a pergunta é uma só: a nova chefe da Lava Jato vai encorpar ou esvaziar 

a operação? Bruna Borges mostra que a forma como Raquel Dodge foi escolhida fará 
com que ela precise provar diariamente o apoio que diz dar à Lava Jato. 

 
Checagem ou censura? 

No tribunal vivo da internet, a questão do momento é se a checagem de dados (fact-
checagem) pode configurar censura. A polêmica nasceu de um embate entre a Agência 
Pública e o Movimento Brasil Livre. Renan Barbosa ouviu especialistas para encontrar 

a resposta e, de quebra, traz o resultado do escaneamento de informações reveladas 
pelo MBL sobre reincidência criminal e regime semiaberto no Brasil. 

 
Impacto 
Uma iniciativa inédita no jornalismo brasileiro foi lançada esta semana. Gazeta do 

Povo, Folha de S. Paulo, Veja, Nexo e Nova Escola se uniram ao Google para medir o 
impacto do conteúdo feito por suas redações, no projeto Impacto.Jor. O que isso 

significa? Que mostraremos por A mais B as transformações na sociedade promovidas 
pelo jornalismo que você financia com a sua assinatura e o seu anúncio. 
 

Não é bem assim 
Checagem de dados foi o que Rosana Félix fez diante da divulgação pelo governo do 

Paraná de que um estudante universitário no estado chegaria a custa perto de R$ 16 
mil por mês. O resultado só bate com uma pouco justificável divisão entre orçamento 
total e número de formandos. A conta correta derruba o custo para R$ 2 mil. 

 
O Rogério Galindo diz com todas as letras o que a “sutil” adequação nos critérios 

significa: se a conta do governo apontava estudantes caros como os de Harvard, a 
conta real mostra que eles custam menos que presidiários. 
 

Um 7 a 1 diferente 
Felippe Hermes explica (ou tenta explicar) como o Brasil consegue perder para a 

Mongólia no índice de liberdade econômica. Em resumo, mais um resultado da série 
erros que cometemos há anos ao criar condições que inibem ao invés de estimular o 
desenvolvimento no país. 

 
Efeito prático 

A certidão negativa dos nossos erros está estampada, por exemplo, no estudo da Ong 
Anjos do Brasil. Em 2016, caiu o número de investidores-anjo no país. A boa notícia é 
que eles reforçaram a aura angelical ao destinar um volume total maior de recursos a 

startups. 
 

Hoje é sexta-feira 
O primeiro fim de semana de julho reserva um pacote parrudo de atrações de 

entretenimento em Curitiba. Tem de Corrida do Milhão da Stock Car a restaurante que 
mistura hambúrguer e jogos eletrônicos e de filme novo de Sofia Coppola a show do 
Chitãozinho & Xororó. Tudo isso e muito mais no Guia Gazeta do Povo, com descontos 

incríveis do Clube Gazeta do Povo. Aprecie (o fim de semana) com moderação - e o 
Clube, sem nenhum freio. 

 
Este resumo é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas, e atualizado ao 
longo da manhã. Também é enviado por notificação para quem tem o aplicativo da 

Gazeta do Povo no celular (Android ou iOS). 
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O que é imposto sindical 

30/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Contribuição obrigatória equivale a um dia de salário do trabalhador e existe 
desde a década de 1940 

 

 
 

O imposto sindical é descontado do salário de todos os trabalhadores, sindicalizados 
ou não. Albari Rosa/Gazeta do Povo  

 
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. Os outros 30% vêm da 
contribuição assistencial, que não é obrigatória e ajuda a bancar as despesas dos 
sindicatos com campanhas salariais. 

 
O imposto pode ser extinto pela reforma trabalhista que está em discussão no 

Congresso. Embora a reforma seja uma iniciativa do governo Temer, a extinção da 
contribuição foi introduzida pelo relator da matéria na Câmara dos Deputados. A ideia 
é que ela passe a ser facultativa, ou seja, o trabalhador decide se quer ou não ajudar 

o sindicato. 
 

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). 
Em meio às negociações da reforma trabalhista em discussão no Congresso, o governo 

sinalizou com a edição de uma medida provisória para permitir que essa contribuição 
possa ser cobrada também de trabalhadores não sindicalizados. 

 
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 
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os sindicatos pela extinção do imposto sindical obrigatório, ponto da reforma 
trabalhista que mais incomoda a maioria dos sindicatos 
 

O que é contribuição assistencial 

30/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Também chamada de taxa negocial, a contribuição assistencial custeia as 

despesas dos sindicatos com as campanhas salariais 

 

 
A contribuição sindical ajuda a bancar as campanhas salariais dos sindicatos. Ao 

contrário do imposto sindical, ela não é obrigatória. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  
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 feito 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). 

Em meio às negociações da reforma trabalhista em discussão no Congresso, o governo 
sinalizou com a edição de uma medida provisória para permitir que essa contribuição 

possa ser cobrada também de trabalhadores não sindicalizados. 
 
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. 
 

Todos saem ganhando, diz coordenador de relações do trabalho 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Continuar trabalhando depois de aposentado, seja para aumentar a renda familiar, 
seja para dar um novo sentido ao tempo livre, pode trazer benefícios a todos os 

envolvidos, afirma o coordenador de Relações do Trabalho, Antônio Artequilino da 
Silva. 
 

“A empresa que contrata um aposentado se beneficia com o aporte de conhecimento 
que essa pessoa acumulou durante toda uma vida. Além da maturidade, 

responsabilidade, confiança, pontualidade entre outras vantagens. E a integração e a 
interação entre diferentes gerações fortalecem a equipe de trabalho”, diz. 
 

Ainda segundo o coordenador, o pagamento de salários menores para “é um tipo de 
violência contra a pessoa idosa” que precisa ser mudado. Ele ainda destaca que, 

mesmo para quem já conquistou a aposentadoria, é obrigatória a contribuição 
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previdenciária. A legislação trabalhista, no entanto, assegura ao aposentado que volta 
ao mercado de trabalho todos os direitos dos demais trabalhadores: férias, 13º e 
salário-família. Porém, ele não tem acesso ao auxílio-acidente e auxílio-doença. 

 

Participação de idosos no mercado de trabalho cresce 42% no Paraná 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Idosos ocupam mais de 530 mil vagas de emprego formal no Paraná. Foi a 
única faixa que registrou crescimento em 2015 

 

 
Seu Brasilino: após três anos aposentado, ele voltou ao mercado de trabalho (foto: 

Franklin de Freitas)  
 

O número de pessoas com mais de 50 anos (que o próprio Ministério do Trabalho 
define como “idosos”) no mercado formal de trabalho está em alta no Paraná e cresceu 
aproximadamente 42% em cinco anos, segundo dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais). Em 2010, eles somavam 371.649 trabalhadores com 
carteira assinada. Em 2015, último ano com dados disponíveis, havia saltado para 

526.116.  
 
O crescimento mais expressivo se deu na faixa etária acima de 65 anos, com aumento 

de 75,18% no período analisado - eram 18.335 trabalhadores em 2010 e, cinco anos 
depois, já somavam 32.120. Já na faixa entre 50 e 64 anos, a variação foi de 39,82%, 

passando de 353.314 para 493.996. 
 
Curiosamente, o número de trabalhadores com idade entre 50 e 64 anos e acima de 

65 anos não só foram as faixas etárias que registraram maior crescimento nos cinco 
anos em análise, como também as únicas que tiveram alta na comparação de 2014 

com 2015. 
 

De acordo com Bernt Entschev, headhunter e fundador da consultoria em recursos 
humanos que leva o seu nome, no momento em que a economia vai mal é comum 
haver um aumento na participação dos mais velhos no mercado formal de trabalho. 

São dois os principais motivos para isso: é que se tratam de profissionais que custam 
menos e que costumam ser “mais dóceis”. 

 
“As pessoas mais velhas se encaixam melhor nos regimes empresariais, com cortes 
de benefícios. Eles se conformam de forma mais amigável e com mais sabedoria”, 

aponta o presidente da De Bernt Entschev Human Capital. “Além disso, muitos já estão 
aposentados e querem um salário adicional. Então não importa muito se é um salário 

alto ou pequeno, porque de toda forma já reforça o caixa. E essas pessoas trabalham 
melhor sobre um sistema mais rígido de comando.” 
 

Ainda segundo o especialista, a grande maioria das vagas – ele estima que cerca de 
95% - ocupadas por esses profissionais são com salários de menor expressão, em 

funções como auxiliar de caixa, vigilante de supermercado, empacotador e auxiliar de 
produção. 
 

“No Paraná, segundo os dados do Rais, tivemos em 2015 um salário médio de R$ 2,5 
mil. Mas essas pessoas (acima de 50 anos) entram ganhando um pouco mais de um 

http://www.bemparana.com.br/noticia/511884/participacao-de-idosos-no-mercado-de-trabalho-cresce-42-no-parana


salário mínimo e até R$ 2 mil, então são salários que, infelizmente, puxar a média 
salarial para baixo”, afirma Entschev, destacando que há espaço para uma absorção 
ainda maior desses trabalhadores, que “são um petisco bastante apreciado pelos 

empresários”. 
 

Emprego formais - Paraná 

Faixa 
etária 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Variação 

2010 
2015 

15 a 

17 
40.442 46.998 49.298 50.229 48.315 37.074 -8,33% 

18 a 

24 
517.319 533.428 546.892 551.237 539.829 500.400 -3,27% 

25 a 
29 

456.761 464.553 469.285 474.111 477.952 463.095 1,39% 

30 a 
39 

786.944 824.829 863.646 889.523 900.939 896.979 13,98% 

40 a 
49 

610.262 642.031 666.138 683.445 695.835 689.077 12,92% 

50 a 

64 
353.314 386.829 415.099 446.125 474.677 493.996 39,82% 

65 ou 

mais 
18.335 21.141 22.746 26.079 28.918 32120 75,18% 

Total 2.783.715 2.920.277 3.033.665 3.121.384 3167134 3.113.204 11,84% 
 

Todos saem ganhando, diz coordenador 
 

Continuar trabalhando depois de aposentado, seja para aumentar a renda familiar, 
seja para dar um novo sentido ao tempo livre, pode trazer benefícios a todos os 
envolvidos, afirma o coordenador de Relações do Trabalho, Antônio Artequilino da 

Silva. 
 

“A empresa que contrata um aposentado se beneficia com o aporte de conhecimento 
que essa pessoa acumulou durante toda uma vida. Além da maturidade, 
responsabilidade, confiança, pontualidade entre outras vantagens. E a integração e a 

interação entre diferentes gerações fortalecem a equipe de trabalho”, diz. 
 

Ainda segundo o coordenador, o pagamento de salários menores para “é um tipo de 
violência contra a pessoa idosa” que precisa ser mudado. Ele ainda destaca que, 
mesmo para quem já conquistou a aposentadoria, é obrigatória a contribuição 

previdenciária. A legislação trabalhista, no entanto, assegura ao aposentado que volta 
ao mercado de trabalho todos os direitos dos demais trabalhadores: férias, 13º e 

salário-família. Porém, ele não tem acesso ao auxílio-acidente e auxílio-doença. 
 

Estava ficando doente, afirma aposentado 
“Depois de seis meses em casa, estava ficando doente.” Essa é a resposta do 
funcionário do setor de Hortifruti do Supermercado Condor do Novo Mundo, Brasilino 

Camargo de Miranda, 72 anos. Ele conta que, após trabalhar por mais de 35 anos 
como borracheiro, se aposentou, mas não conseguiu “curtir” a aposentadoria. “Sempre 

trabalhei com gente por perto e ficar parado em casa estava me fazendo mal. Eu 
estava ficando triste”, conta.  
 

Seu Brasilino, como é conhecido pelos clientes e colegas de trabalho, lembra que ficou 
sabendo da vaga no Condor através da esposa. “Ela chegou em casa e me disse que 

o Condor estava fichando e disse que eu deveria tentar uma vaga e foi o que eu fiz” , 
diz.  
 

Depois de fazer o cadastro para a vaga, fez um teste e passou. “E já são quatro anos 
que estou aqui e muito feliz”, diz. “Aqui eu conheço gente nova todo dia, converso, 



faço novas amizades e faço exercícios também o que foi muito bom para as minhas 
pernas, que antes doiam e agora não doem mais”, comemora. 
 

Mercado de trabalho formal 
Variação 2010-

2015 
50 a 64 

anos 
39,82% 

65 anos  
ou mais 

75,18% 

Total 41,56% 
2015 

50 a 64 
anos 

493.996 

65 anos  

ou mais 
32.120 

2014 

50 a 64 
anos 

474.677 

65 anos  

ou mais 
28.918 

2013 

50 a 64 
anos 

446.125 

65 anos  

ou mais 
26.079 

2012 

50 a 64 
anos 

415.099 

65 anos  

ou mais 
22.746 

2011 

50 a 64 
anos 

386.829 

65 anos  

ou mais 
21.141 

2010 

50 a 64 
anos 

353.314 

65 anos  

ou mais 
 

18.335 

Desemprego é de 13,3% e atinge 13,8 milhões de pessoas, diz IBGE 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O número de desempregados no país chegou a 13,8 milhões de pessoas no período 
de março a maio deste ano, informou o IBGE nesta sexta-feira (1º).  

 
O IBGE considera que houve estabilidade frente ao trimestre imediatamente anterior, 

encerrado em fevereiro, quando a desocupação foi estimada em 13,5 milhões de 
pessoas. Já na comparação com o mesmo período de 2016 houve alta de 20,4%, com 
um adicional de 2,3 milhões de pessoas desocupadas.  

 
Já a taxa de desocupação foi de 13,3%, também estável na comparação com os 13,2% 

registrados no trimestre imediatamente anterior, mas bem acima dos 11,2% 
registrados no período de março a maio de 2016.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897337-desemprego-e-de-133-e-atinge-138-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.shtml


"Esta foi a maior taxa de desocupação para o trimestre terminado em maio desde o 
início da série da pesquisa, no 1º trimestre de 2012", informou o IBGE.  
 

Ainda segundo o órgão, a população ocupada (89,7 milhões) manteve-se estável em 
relação ao trimestre anterior, mas caiu 1,3% (menos 1,2 milhão de pessoas) em 

relação ao mesmo trimestre de 2016.  
 

O número de empregados com carteira de trabalho assinada (33,3 milhões) 
apresentou redução em ambos os períodos de comparação: frente ao trimestre 
dezembro-janeiro-fevereiro (-1,4% ou menos 479 mil pessoas) e no confronto com o 

trimestre de março a maio de 2016 (-3,4% ou redução de 1,2 milhão de pessoas).  
 

O rendimento médio real habitual (R$ 2.109) no trimestre encerrado em maio de 2017 
manteve estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.102) e, também, em relação 
ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.062). A massa de rendimento real habitual (R$ 

184,4 bilhões) no trimestre encerrado em maio de 2017 também ficou estável nas 
duas comparações.  

 

Revolução na indústria avança com conectividade e inteligência artificial 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Roupa que monitora a saúde do usuário. Geladeira que faz compras on-line ao notar 
que o estoque de alimentos está no fim. Embalagem de remédio que avisa quando 

venceu. Carros, aviões e metrôs que dispensam motorista, piloto e condutor.  
 
São previsões para os próximos anos, com o avanço da chamada indústria 4.0.  

 
Apesar de o país ter caído 22 posições no índice global de inovação em 2016, a 

expectativa é que o tamanho do mercado acabe empurrando o desenvolvimento.  
 
"A indústria sofre efeitos da crise, com redução de financiamento à inovação, mas é 

desafiada a avançar. É uma imposição para competir", diz Rafael Lucchesi, diretor da 
CNI (Confederação Nacional da Indústria).  

 
Conectividade, internet das coisas em todas as fases da produção, impressora 3D e 

inteligência artificial estão em uso em especial nas cadeias de biocombustível, 
automotiva e petroquímica.  
 

Nelas, já se notam ganhos de produtividade, prazos mais curtos de lançamento de 
produtos, maior flexibilidade de linhas de produção e impacto na capacidade de as 

empresas se integrarem em cadeias globais de valor.  
 
"Os desafios ainda são muitos, até entre segmentos com maior grau de uso das 

tecnologias", diz João Emílio Gonçalves, gerente de política industrial da CNI.  
 

Entre eles, ele cita ampliação e melhoria da infraestrutura de banda larga (essencial 
para o sistema), aplicações das novas tecnologias entre fornecedores, aspectos 
regulatórios e formação profissional.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897072-revolucao-na-industria-avanca-com-conectividade-e-inteligencia-artificial.shtml


Com a Mobilização Empresarial pela Inovação, sob coordenação da CNI, o objetivo é 
buscar alternativas para resolver desafios, com políticas públicas, investimento e 
estratégias que de fato transformem a indústria.  

 
Com 900 robôs nas fábricas de Pernambuco e Minas Gerais, o grupo FCA (reúne Fiat, 

Jeep e Chrysler) já produz modelos com conceito de 4.0, como o Fiat Argo.  
 

Na linha de produção são comuns exoesqueletos (estrutura biomecânica usada para 
ergonomia em operações de maior risco), impressora 3D e smart watch (funciona 
como relógio de pulso e controla a produção).  

 
"Em cada carro são rastreados os dados das peças montadas. Há um controle maior 

de qualidade em tempo real", diz o italiano Pierluigi Astorino, gerente da FCA para a 
América Latina.  
 

Ao conectar a produção de freios ABS em 11 unidades no mundo, a alemã Bosch foi 
uma das primeiras a usar e fornecer tecnologias para a indústria 4.0.  

 
A integração entre as linhas foi planejada há sete anos mas só a partir de 2013 os 
softwares ganharam algoritmos que permitiram torná-las mais inteligentes.  

 
"Se o tempo de uma máquina passar de 10% do previsto, é dado imediatamente aviso 

ao gestor. Antes, só se veria a perda de produção no dia seguinte", diz Julio Monteiro, 
diretor da Bosch.  
 

A linha de freios também para automaticamente nas fábricas quando são detectados 
problemas. "Se há defeito em um lote, o sistema avisa às demais fábricas, e o 

componente é descartado."  
 
SUSTENTABILIDADE  

No setor têxtil, os avanços miram ainda processos mais sustentáveis. Em Santo André, 
a fábrica da Rhodia, do grupo Solvay, criou o primeiro fio têxtil de poliamida 

biodegradável do mundo.  
 
"Roupas com esse fio desaparecem em até três anos, se descartadas em aterros 

sanitários. As fibras sintéticas levam até 70 anos", diz Renato Boaventura, presidente 
da área de negócios Fibras. Caso das peças íntimas, cujo descarte é comum.  

 
O grupo aplica cerca de 2,5% do faturamento mundial em inovação, pesquisa e 
desenvolvimento. Com processos digitalizados, reduziu consumo de água, valor, 

energia e custo em 10%.  
 

Com a manipulação de nanopartículas e microencapsulação de ativos, a Nanovetores 
Tecnologia (SC) criou processos para aumentar a eficácia de produtos e permitir novos 

tratamentos.  
 
"Conseguimos colocar um ativo, uma vitamina, um óleo essencial no produto sem 

misturá-lo ao creme ou em contato com a embalagem. Isso faz com que o cosmético 
não perca vida útil, além de aumentar sua eficácia", explica Betina Zanetti Ramos, 

diretora e sócia da Nanovetores Tecnologia.  
 
Quando encapsulado, esse "revestimento natural" protege os ativos e potencializa a 

sua ação, reduzindo de meses para dias o prazo para o início dos efeitos.  
 

Indústrias de cosméticos, dermatológicas, veterinárias e têxteis já usam roupas com 
tecido com microencapsulados que hidratam o corpo ou repelem mosquitos.  
 

Nas farmacêuticas, a inovação ainda está mais focada nos produtos do que nos 
processos, diz Jair Calixto, gerente de inovação do Sindusfarma, que representa o 



setor. "Há espaço para a indústria 4.0 avançar no controle de dados. Hoje, parte dos 
dados repassados à Anvisa ainda é feita em planilhas ou até manualmente."  
 

*  
INDÚSTRIA 4.0 OU PRODUÇÃO INTELIGENTE  

O que é 
A quarta revolução industrial integra a produção das empresas a partir de sensores e 

equipamentos conectados em rede e conecta os mundos real e virtual da cadeia 
produtiva e da economia  
Como é 

A internet é a plataforma de intercâmbio; ela integra um número ilimitado de 
dispositivos, a internet das coisas, ou IoT, na sigla em inglês  

Como funciona 
Máquinas e insumos "conversam" ao longo da cadeia com escala e flexibilidade do 
processo de fabricação, que pode ser feito sob medida (customizado)  

O que envolve 
De desenvolvimento de produtos a simulação das condições de produção e pós-

venda. O processo industrial passa a ir muito além da produção e distribuição de um 
produto  
 

Grandes empresas ainda não se adaptaram a smartphones 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
A grande maioria das principais marcas do país não está totalmente adaptada aos 

celulares e está perdendo negócios por causa disso.  
 

A conclusão é de estudo da consultoria Pontomobi, que analisou a presença na internet 
das maiores anunciantes no país. Das 235 maiores marcas brasileiras (a maioria é do 

varejo e da indústria), só 18% estão plenamente adaptadas para celulares, e 34% 
ainda podem ser consideradas iniciantes nesse meio.  
 

Os critérios usados foram a qualidade do site da marca no celular, se há um aplicativo 
disponível, a presença em programas de mensagens e, por fim, se o conteúdo em 

redes sociais é adaptado para ser visto em smartphones. Bons sites têm botões do 
tamanho correto para clicar e podem ser vistos na vertical.  
 

O uso de celular para acessar a internet ultrapassou o desktop em 2016, no Brasil e 
no mundo. Desde 2015, a maior parte das buscas feitas no Google vem de 

smartphones.  
 
"As empresas acabam perdendo negócios por causa dessa demora em se adaptar aos 

novos meios e investem menos do que poderiam", afirma Renato Virgili, diretor da 
consultoria.  

 
Houve avanço nessa adaptação em relação à primeira pesquisa da Pontomobi, em 
2014. Na época, 32,4% das marcas não faziam uso de nenhuma ferramenta para 

celular. Hoje, esse número caiu para zero. Só 41,8% das empresas tinha site para 
celular, o que aumentou para 85%.  

 
Segundo uma pesquisa da Ebit, 21,5% das compras na internet no ano passado foram 
feitas via dispositivos móveis, quase o dobro de 2015, quando eram 12,5%.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897251-grandes-empresas-ainda-nao-se-adaptaram-a-smartphones.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/11472-smartphones#foto-207750


Os setores mais bem adaptados são telecomunicações, aviação e empresas de serviços 
digitais, que já nasceram na internet, afirma a Pontomobi. As piores áreas são as de 
saúde, farmacêutica, entretenimento e alimentos.  

 
A tendência é que os sites deixem de ser apenas vitrines para os serviços. Segundo a 

consultoria Big Data Corp, a proporção de sites de e-commerce no Brasil que têm loja 
física diminuiu de 14,5% em 2015 para 4,9% em 2017.  

 
AS MASSAS E O CELULAR  
34% 

das marcas estão apenas começando 
* 

48%* 
estão em fase de experimentação. A maioria das empresas do varejo se encaixa 
nessa categoria  

14% 
estão bem inseridas nos celulares, mas têm onde melhorar  

4% 
são os "reis do mobile", considerados experts  
 

O que é caixa 2 nas empresas e qual a importância da emissão da nota fiscal? 

30/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
O caixa 2 nas empresas é um tema muito debatido na mídia, nas redes sociais 
e outros meios de comunicação.  

 
Vemos que muitas empresas espalhadas pelo Brasil utilizam desse artifício com o 

objetivo de reduzir a carga tributária do empreendimento. 
 
No entanto, engana-se quem pensa que essa é uma prática restrita às empresas 

maiores de visibilidade nacional. Os pequenos e médios empreendedores 
frequentemente são pegos executando essa prática. 

 
Mas, afinal, será que o caixa 2 realmente é uma prática ilegal? Existe alguma lei que 
proíba isso? Ele pode trazer problemas para o seu negócio? 

 
Este post vai responder todas essas questões. Acompanhe: 

 
O que é caixa 2? 
As operações realizadas para combater atos corruptos envolvendo políticos e 

proprietários de grandes empresas apresentou aos brasileiros o conceito que há muitos 
anos vem sendo utilizado para definir uma prática legalmente proibida: o caixa 2. 

 
Como o próprio nome sugere, o caixa 2 indica um tipo de contabilidade paralela àquela 

que apura os tributos devidos pela empresa. 
 
Os recursos existentes nele não aparecem na contabilidade oficial. Sendo assim, não 

são alcançados pelo fisco quando são fixadas as bases de cálculo de apuração dos 
impostos. 

 
Em outras palavras, implica dizer que os valores constantes do caixa 2 não são 
informados ao governo como uma receita que a empresa auferiu. Consequentemente, 

não existirá tributação sobre eles. 
 

Como o caixa 2 se aplica nas empresas? 
A aplicação desse conceito no âmbito empresarial é muito simples. Um gestor pode 
realizar um caixa 2 simplesmente vendendo produtos no seu estoque ou prestando 

serviços sem a emissão de notas fiscais. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/o-que-e-caixa-2-nas-empresas-e-qual-importancia-da-emissao-da-nota-fiscal/


O recebimento pela venda ou pelo serviço prestado não aparecerá nos registros 
bancários e contábeis da empresa. Nesse caso, temos um caixa 2. 
 

Toda saída, tributada ou não, deve ser acompanhada de uma nota fiscal. Caso 
contrário, a empresa constituiu um caixa 2, dada a falta de registro legal e contábil da 

receita obtida com a venda ou com a prestação de serviço. 
 

O caixa 2 é um crime? 
Sim, o caixa 2 nas empresas é uma prática criminosa. E como tal pode gerar sérias 
consequências para ela e para os seus proprietários. 

 
Como vimos, a prática dessa atividade esconde parcial ou totalmente o lucro de uma 

empresa com a finalidade — ilegal — de diminuir os impostos a serem pagos. 
 
Essas ações constitui em crime de sonegação fiscal, previsto na Lei № 4.729/1965. 

 
O que a lei diz sobre o caixa 2 nas empresas? 

 
Como você viu, o caixa 2 é uma prática que configura o crime de sonegação fiscal 
previsto na lei mencionada. 

 
Esse diploma legal foi criado pelo governo federal para coibir a prática de ações que 

forjassem uma receita falsa. Isso faz com que os agentes fiscalizadores fossem 
enganados pelas declarações fraudadas de faturamento de uma empresa. 
 

Com o passar dos anos, a fiscalização desse tipo de atitude foi ficando mais eficaz, e 
atualmente, muitas empresas são penalizadas com multas, restrições judiciais e até 

mesmo prisão dos seus proprietários que realizam tais procedimentos ilegais. 
 
As penas que recaem sobre os proprietários da empresa variam de 6 meses a 2 anos 

de detenção, além de haver a possibilidade de o juiz aplicar uma multa que 
corresponde de 2 a 5 vezes o valor do tributo sonegado. 

 
Como o caixa 2 pode prejudicar a empresa? 
Além das sanções fiscais e judiciais que uma empresa que realiza caixa 2 pode sofrer, 

a prática dessa ferramenta ilegal gera uma série de problemas de gestão que pode 
levar uma empresa à falência. 

 
Como o caixa 2 não é gerenciado pela contabilidade, podem haver desvios e perdas 
pela falta de gestão e controle desses valores. 

 
Algumas empresas costumam não negociar com outras que realizam procedimentos 

não contabilizados. Elas sabem que essa prática é incorreta e pode gerar sérios 
problemas para o seu negócio. Sendo assim, preferem contratar com empresas que 

declaram 100% dos seus rendimentos. 
 
O caixa 2 também acaba mascarando a realidade financeira da sua empresa. Quando 

você vende sem nota, acaba deixando de registrar a receita corretamente. Sendo 
assim, o seu fluxo de caixa fica sem essa informação, o que prejudica os números 

obtidos pela gestão financeira e contabilidade do seu negócio. 
 
O caixa 2 pode atrapalhar a empresa caso você precise comprovar a sua capacidade 

financeira perante os bancos com o objetivo de conseguir empréstimos. 
 

Além disso, existem formas legais e seguras de diminuir, postergar o pagamento ou 
abater impostos, sem a necessidade de esconder o seu faturamento real. O segredo 
está no planejamento tributário. 

 
 



Qual é a importância da emissão das notas fiscais 
O meio eficaz e legalmente aceito para registrar todas as operações existentes em 
uma empresa é a emissão de notas fiscais. 

 
Além de ser uma obrigação legal, emitir as notas fiscais de cada serviço prestado e de 

cada produto vendido ou fabricado acaba sendo uma importante ferramenta de gestão 
para o seu negócio. 

 
Por meio desse documento: 
 

 o contador pode fazer a provisão dos tributos incidentes sobre a operação; 
 o setor financeiro pode realizar a previsão de recebimentos; e 

 o departamento de estoque ou de suprimentos poder dar a baixa das 
mercadorias retiradas para venda ou para produção. 

 Emitir notas fiscais é a principal ferramenta no combate ao caixa 2 nas empresas 

e à sonegação fiscal. 
 

Como mudar a cultura e desencorajar a prática de caixa 2 nas empresas? 
A 1ª coisa a fazer é se alertar para os riscos. Você viu que essa prática configura um 
crime e, como tal, é passível de sanções e de punições para você e para a sua empresa. 

 
Também vale lembrar que o fisco está cada vez mais “esperto” com relação às práticas 

delituosas de empresas que tentam burlar a aplicação correta da legislação fiscal. A 
cada dia, o governo cria novas obrigações acessórias para coibir a prática do caixa 2 
nas empresas. 

 
Além disso, pode-se mudar a cultura mostrando para as pessoas envolvidas como o 

caixa 2 prejudica a perfeita gestão das finanças de um negócio. Bem como apresentar 
a dificuldade que podem enfrentar caso precisem de crédito bancário. 
 

6 multas que as empresas podem sofrer caso não se adequem ao eSocial 

30/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
Como as empresas já sabem, o eSocial vai gerar uma série de mudanças nas 
rotinas trabalhistas.  

 
Além de modificar os prazos de envio das informações prestadas atualmente ao 

governo federal, o projeto está sendo considerado o “Big Brother empresarial”, pois 
também irá expor os processos das companhias. 
 

Mas, afinal, o que muda com o eSocial? O projeto, previsto para entrar em vigor em 
2018, tornará a fiscalização mais rígida, já que as informações estarão disponíveis em 

ambiente digital. Lembrando que, uma vez identificada irregularidades nos 
procedimentos das empresas, a Receita Federal poderá verificar estas falhas 

referentes aos últimos cinco anos calendários. Ou seja, as autuações podem ser 
retroativas ao início do eSocial, caso haja dados inconsistentes. 
 

Por isso, é tão importante conhecer as principais penalidades que as companhias 
estarão sujeitas, caso não adequem seus processos no prazo estipulado pelo eSocial. 

eSocial – Suas principais dúvidas respondidas por quem entende do assunto. 
Confira 6 multas que podem pesar no bolso das companhias: 
 

1 – Admissão do trabalhador 
Atualmente, a admissão de um colaborador é enviada através do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), até o dia sete do mês subsequenteao que 
ocorreu a movimentação do empregado. Com o eSocial, a admissão deve ser enviada 
até o final do dia que antecede o início da prestação de serviço do trabalhador 

contratado. A falta de registro do empregado sujeita o empregador à multa prevista 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/6-multas-que-empresas-podem-sofrer-caso-nao-se-adequem-ao-esocial/


no artigo 47 da CLT, que pode variar de R$ 402,53 a R$ 805,06 por empregado, 
dobrada por reincidência. 
 

2 – Alteração de dados cadastrais e contratuais 
Uma fase importante do eSocial é o saneamento dos dados dos colaboradores. Essa 

etapa irá garantir que os dados dos funcionários estejam atualizados de acordo com 
as novas exigências do eSocial. É responsabilidade do empregador informar as 

alterações existentes no contrato de trabalho e nos dados cadastrais do trabalhador 
durante a vigência do vínculo empregatício, como prevê o artigo 41, parágrafo único 
da CLT. O valor da multa por empregado pode variar de R$ 201,27 a R$ 402,54. 

 
3 – Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

Segundo o artigo 168 da CLT, regulamentado pela NR (Norma Regulamentadora) nº 
7 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é necessária a realização dos seguintes 
exames médicos nos empregados: admissional, periódico, retorno ao trabalho, 

mudança de função e demissional. A não realização desses tipos de exames sujeita o 
empregador à multa pela infração ao artigo 201 da CLT. O valor, que é determinado 

pelo fiscal do trabalho, vai de R$ 402,53 a R$ 4.025,33. 
 
4 – Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 

Quando o empregado sofre um acidente de trabalho, de acordo com os artigos 19 a 
21 da lei nº 8.213/91, as companhias devem transmitir a CAT ao INSS, mesmo se o 

empregado não se afastar do trabalho.  
 
O prazo de envio desse evento no eSocial é o mesmo de apresentação da CAT, ou 

seja, até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente, ou imediatamente em 
caso de falecimento do trabalhador. Caso não aconteça a entrega desse documento, 

a multa pode variar entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, 
podendo dobrar de valor em caso de reincidência. 
 

5 – Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 
De acordo com o artigo 58, da lei nº 8.213/91, as empresas são obrigadas a fornecer 

informações aos empregados expostos a agente nocivos químicos, físicos e biológicos 
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.  
 

O intuito dessa documentação é comprovar que o empregado esteve exposto a um 
risco durante o exercício do trabalho. Dessa forma, dependendo do tipo do risco, ele 

terá direito à aposentadoria especial, ou seja, com menos tempo de contribuição para 
o INSS. O valor da multa em caso de descumprimento varia entre R$ 1.812,87 a R$ 
181.284,63, sendo determinada de acordo com a gravidade da situação. 

 
6 – Afastamento temporário 

Quando o colaborador se afasta (férias, auxílio-doença, licença-maternidade, dentre 
outros), isso impacta seus direitos trabalhistas e previdenciários e também suas 

obrigações tributárias. A falta dessa informação sujeita o contribuinte às sanções 
legais, especialmente à multa prevista no artigo 92 da Lei nº 8.212/9 que pode variar 
de R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63, sendo determinada pelo fiscal do Ministério do 

Trabalho. 
 

Descubra os passos necessários para a implantação do eSocial. 
Como está a adequação ao eSocial na sua empresa? Fique atento aos prazos!Apesar 
do início do projeto estar previsto para janeiro de 2018, o governo irá liberar o 

ambiente de testes em julho de 2017. Portanto, é fundamental que as empresas 
adequem seus processos, corrijam as informações contratuais desatualizadas e 

integrem seus sistemas. 
 
 

 
 



Ternium foca reestruturação em torno da CSA, diz presidente 

30/06/2017 – Fonte: DCI 
 

Grupo siderúrgico avalia que economia brasileira e o consumo de aço no país 
passará por rápida recuperação nos próximos anos 

 
 

Ternium foca reestruturação em torno da CSA, diz presidente 
Foto: Reprodução/Thyssenkrupp CSA  
 

O grupo siderúrgico latino-americano Ternium colocou a usina fluminense Companhia 
Siderúrgica do Atlântico (CSA) no centro de sua estratégia de reestruturação, 

avaliando que a economia brasileira e o consumo de aço no país passará por rápida 
recuperação nos próximos anos. 
 

Em reunião com investidores nesta quinta-feira, o presidente-executivo da Ternium, 
Daniel Novegil, afirmou que a CSA "é a aposta da Ternium para os próximos anos e 

vai reinventar a companhia". 
 
A Ternium, uma das controladoras da Usiminas, anunciou a compra da CSA, do grupo 

alemão Thyssenkrupp, por 1,5 bilhão de euros em fevereiro. A operação precisa ainda 
passar pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

 
A CSA tem capacidade para produzir 5 milhões de toneladas anuais de placas de aço, 
e a compra incluiu contrato de fornecimento de 2 milhões de toneladas por ano para 

a usina de laminação de Calvert, nos Estados Unidos. 
 

Segundo Novegil, a Ternium não pretende mudar o foco exportador da CSA e vai 
manter o contrato de fornecimento de placas para Calvert. 
 

"Uma das metas da Ternium nos próximos 5 anos é integrar a capacidade da CSA à 
cadeia industrial global da companhia", disse o executivo durante o encontro realizado 

em Nova York. "A CSA é uma parte importante na reestruturação da Ternium, no 
reposicionamento de mercado e na busca por novas oportunidades para crescimento", 
acrescentou, segundo declarações repassadas à Reuters pela empresa. 

 
No encontro com investidores, executivos da Ternium afirmaram que a compra da CSA 

deverá elevar a relação dívida líquida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) para entre 1,5 e 1,75 vez no terceiro trimestre deste ano. No 
primeiro trimestre, o indicador estava em 0,5 vez. 

 
Sobre a participação da Ternium na Usiminas e a disputa de poder que ocorre desde 

2014 envolvendo a sócia Nippon Steel, Novegil afirmou que a Ternium está otimista 
sobre uma solução para a governança da siderúrgica brasileira. 

 
"Eles (Nippon Steel) são profissionais, nós respeitamos eles, acredito que estamos 
trabalhando com progresso nisso. Estamos otimistas quanto ao desenvolvimento da 

Usiminas e estamos trabalhando fortemente para encontrar uma forma de acordo", 
disse o Novegil. 

 

http://www.dci.com.br/industria/ternium-foca-reestruturacao-em-torno-da-csa,-diz-presidente-id634908.html
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Montadoras usam recursos como sol e vento para tornar produção 'verde' 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
As nove torres instaladas no parque eólico da Honda, na cidade gaúcha de Xangri-lá, 

fornecem eletricidade para a fábrica localizada no interior de São Paulo a 1.100 
quilômetros de distância.  
 

A montadora japonesa aproveita a força dos ventos no Brasil para gerar energia limpa 
e, assim, atender a uma demanda da matriz: diminuir em 30% as emissões de CO₂ 

(gás carbônico) da marca até 2020, em relação ao ano 2000.  
 
A meta de redução abrange o que sai pelos escapamentos dos veículos e também o 

que é emitido nas linhas de montagem. Ações do tipo buscam poupar recursos e 
melhorar a imagem da indústria automotiva, sempre vinculada a danos ambientais 

mundo afora.  
 
"A energia gerada no Rio Grande do Sul é transmitida pelo Sistema Interligado 

Nacional e pode ser usada em qualquer lugar", diz Carlos Eigi, presidente da Honda 
Energy. Há o cruzamento de dados de consumo na fábrica de Sumaré (a 118 km de 

São Paulo) com o que é gerado em Xangri-Lá.  
 
A montadora afirma que já fornece mais do que gasta na linha de montagem. A meta 

de 30% de redução nas emissões de CO₂ foi superada em 2015, primeiro ano de 
operações do parque eólico. Na época, a queda ficou em 50%.  

 
BENEFÍCIOS  
Por gerar sua própria energia de forma limpa, a Honda tem direito a 50% de redução 

nas taxas de transmissão e de distribuição de energia. Hoje, os benefícios amortizam 
os R$ 100 milhões gastos na construção do parque eólico, mas pode haver lucro em 

um futuro não muito distante.  
 
Segundo Antonio Megale, presidente da Anfavea (associação nacional das 

montadoras) o plano chamado Rota 2030, que quer definir as bases de 
desenvolvimento do setor automotivo nos próximos anos, prevê mais incentivos às 

tecnologias limpas.  
 

 
 

"É preciso ver todo o ciclo de produção da cadeia automotiva", diz Megale. A Anfavea 
defende um novo cálculo de tributos, feito a partir da eficiência energética dos veículos 

e das operações de suas montadoras.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897076-montadoras-usam-recursos-como-sol-e-vento-para-tornar-producao-verde.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/48579-salao-de-detroit-2017#foto-662578


Enquanto a Honda investe no vento, o grupo FCA Fiat Chrysler aposta no sol. A 
empresa desenvolve uma tecnologia que capta a luz por meio de células fotovoltaicas 
instaladas em protótipos e a transforma em energia, que recarrega a bateria do carro. 

A técnica diminui o consumo de combustível e a emissão de poluentes.  
 

Cálculos feitos na Europa mostram que a tecnologia permite reduzir em 2,5% o gasto 
com gasolina. "No Brasil, que tem maior incidência solar, o ganho será maior", diz 

Toshizaemom Noce, supervisor de inovação da FCA.  
 
A iniciativa, batizada como Projeto Girassol, é uma parceria entre a montadora e a 

CSEM Brasil, empresa que produz as células fotovoltaicas. São filmes plásticos 
transparentes, com 20 centímetros de largura, que podem ser colocados sobre os 

vidros ou na lataria do veículo.  
 
A FCA não revela o quanto está investindo nesse projeto, mas diz que trabalha para 

torná-lo comercialmente viável para instalação em larga escala nos veículos. 
  

"As pesquisas indicam que a aplicação da película deve acontecer na linha de produção, 
pois há necessidade de adequações técnicas nos carros, como o uso de softwares 
específicos", explica Noce.  

 

Volvo avança em parcerias pelo carro autônomo 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
  

 

 
 

 
  
 

 
A Volvo Cars, a Autoliv e a Nvidia formaram uma parceria para desenvolver softwares 

e sistemas avançados para carros autônomos. A Autoliv é especializada em segurança 
automotiva e a Nvidia tem tradição em inteligência artificial.  
 

As três empresas trabalharão com a Zenuity, joint venture recém-formada pela Volvo 
e pela Autoliv para avançar em tecnologias que serão utilizadas na próxima geração 

de carros autônomos. A montadora sueca assumiu o compromisso de colocar à venda 
até 2021 veículos autoguiados.  
 

A parceria usará a plataforma de inteligência artificial da Nvidia como base para o 
trabalho. Jensen Huang, CEO da empresa, recorda que a inteligência artificial é uma 

ferramenta essencial a fim de resolver os desafios para o carro autônomo. “Usamos 
como base nossa colaboração anterior com a Volvo para criar veículos que tornarão a 

condução mais segura”, diz Huang.  
 
A parceria vai trabalhar para desenvolver sistemas capazes de reconhecer objetos em 

seu ambiente, antecipar ameaças potenciais e permitir que os carros trafeguem com 
segurança. Esses sistemas poderão comparar a percepção do que ocorre na via com 

informações pré-existentes vindas de um mapa de alta definição.  
 
Esses sistemas também realizam outras funções essenciais, como a junção de imagens 

de câmeras para criar uma visualização completa em volta do carro.  
 

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26042/volvo-avanca-em-parcerias-pelo-carro-autonomo


Falta de responsabilidade destrói empresas e corrói instituições, diz Temer 

30/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em uma clássica tentativa de agenda positiva, o presidente Michel Temer usou o 
discurso durante cerimônia de um ano da Lei de Responsabilidade das Estatais para 

reforçar que os poderes precisam ter responsabilidade e sem citar diretamente a 
denúncia contra ele disse que todas as instituições têm que responder pelos seus atos. 

“A responsabilidade é vacina contra ineficiência e o populismo”, disse.  
 
“O momento que atravessamos exige responsabilidade de todos, com a coisa pública, 

com atos e palavras. O que está em jogo é a superação de uma crise sem precedentes. 
Nós estamos tratando do futuro do país”, completou.  

 
Prestes a ser notificado sobre a denúncia por corrupção passiva, o presidente, que no 
início da semana acusou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de criar uma 

nova categoria no direito ao inaugurar a “denúncia por ilação” disse ainda que a 
responsabilidade é fundamental na democracia. 

  
“Veja como muitas vezes repeti a palavra responsabilidade na ideia fundamental, 
básica, alicerçadora, criadora, estruturante do nosso estado brasileiro, que é um 

estado em que todos respondem pelos seus atos.  
 

Estejam onde estiverem: na atividade privada, atividade pública, no Legislativo, no 
executivo e no Judiciário, onde quer que estejam , todo respondem por seus atos”, 
afirmou.  

 
O presidente disse ainda que a falta de responsabilidade destrói empresas e corrói 

instituições e que há uma tentação para o que chamou de “aplauso fácil com sacrifício 
da responsabilidade”.  
 

Ao destacar um ano da lei das estatais, o presidente fez ainda uma crítica indireta ao 
delator Joesley Batista, a quem o governo tem tentado afirmar que contrariou ao não 

atender algumas demandas.  
 
“Objetivo da lei das estatais era proteger as empresas de um certo assedio ilegítimo. 

Ao fazê-lo frustramos interesse de gente poderosa”, disse. “Gente que se servia da 
atividade pública para objetivos não lícitos”, completou.  

 
Ao destacar a lei, o presidente lembrou que o Brasil e o mundo todo, passou por fases 
de administração e que ao logo do tempo verificou-se que era preciso descentralizar 

a atividade administrativa. 
 

“Nessa evolução verificou-se que era preciso avançar muito mais e era preciso 
privatizar serviços públicos”, afirmou, destacando que a integração entre público e 

privado é saudável.  
 
O presidente disse ainda que sabe que é preciso avançar “em nome dos 14 milhões 

que não tem carteira assinada” e que o Brasil “não tem tempo a perder”. “A inflação 
está caindo abaixo do centro da meta”, disse, sem citar a revisão da meta feita nesta 

quinta pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).  
 
“Os juros estão caindo e o Brasil está prosperando, respirando. Não podemos deixar 

que nada impeça essa respiração extraordinária que o país está tendo. Nosso rumo 
está dado e seguiremos adiante”, finalizou. 

 
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/falta-de-responsabilidade-destroi-empresas-e-corroi-instituicoes-diz-temer/


É preciso estabilizar a política, diz presidente da Avianca Brasil 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Prestes a anunciar a união de sua companhia aérea, Avianca Brasil, com a Avianca 
Holdings, o empresário José Efromovich lamenta a instabilidade da política no país em 

um momento em que a empresa precisa se expandir.  
 

As companhias aéreas brasileiras perderam 8 milhões de passageiros em 2016 e 
reduziram as frotas, mas a Avianca Brasil, que é a menor entre as líderes e ainda em 
fase de crescimento, adiciona destinos e aviões a seu portfólio.  

 
Neste ano, ela abriu sua primeira rota intercontinental e negocia acordo comercial com 

a americana United para se expandir no exterior.  
 
A Avianca Brasil fez seu primeiro voo direto de São Paulo a Miami no fim de semana 

passado. Embora opere com a mesma marca, ela é independente da Avianca Holdings, 
baseada na Colômbia. A junção delas aguarda aprovação dos conselhos de ambas e 

questões regulatórias.  
 
Como a maioria dos empresários, Efromovich evita especular sobre o destino de Michel 

Temer e diz que é cedo para olhar 2018, mas, entre os cotados, avalia João Doria, o 
prefeito de São Paulo, como "extremamente competente". Sobre o crescimento do 

deputado Jair Bolsonaro nas pesquisas, o empresário diz que "só vai gastar tempo 
para ver quando a coisa for real".  
 

Ele diz que a Lava Jato não pode acabar antes de atingir todos os culpados, mas 
ressalva que acusações contra empresários em delações não são provas.  

 
*  
Folha - Qual deveria ser o destino do presidente Temer? 

José Efromovich - Não me envolvo com política. Só o que eu espero é que se 
estabilize a política para se estabilizar a economia, de qualquer maneira, 

independentemente de haver culpado ou não.  
 
Há vozes no empresariado estimulando a entrada de empresários na política. 

Política é só para políticos ou há espaço para empresários? 
Tem espaço, desde que tenha afinidade e dedicação, desde que a política não seja 

quebra-galho. Vamos valorar a experiência de gestão, que é um dos quesitos para ser 
bom político. Mas tem que ter habilidade, jogo de cintura, saber negociar, ceder e 
colocar planos em marcha.  

 
Isso faz lembrar o bordão de João Doria, cotado para 2018. Como o avalia na 

prefeitura? 
Ele tomou a decisão e se afastou dos negócios.  

 
Transferiu o negócio para o nome de filhos. 
Mas ele não atua. Dedica 100% do tempo à política. Independentemente do lado 

político dele, que, como falei, não comento, eu espero e aplaudo e rezo para que seja 
bem-sucedido. Eventualmente para ser uma opção. Ele é um empresário 

extremamente competente, trabalhador, tem opiniões muito firmes.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897246-e-preciso-estabilizar-a-politica-diz-presidente-da-avianca-brasil.shtml


E Bolsonaro? Está crescendo nas pesquisas para 2018. 
Faço questão de não acompanhar. Quando está mais próximo da eleição, aí vejo quem 
são os reais candidatos para saber como vou votar. Mas não olho como empresário 

pois não dependo de político para tocar meu negócio.  
 

Está difícil ser empresário no Brasil da Lava Jato? Há empresários que nos 
bastidores se queixam de uma caça às bruxas, com medo de ser citado. 

Delações como as da Odebrecht e da JBS desencadearam uma série de 
investigações no setor privado. Virou uma classe sob suspeita? 
Estou muito tranquilo como empresário. Minha frustração é mais voltada à política de 

impostos. É muito confuso. Temos que cuidar de 60 tipos de impostos. Em países 
desenvolvidos, não tem isso, as coisas fluem. No Brasil, tem que ter gente estudando 

possibilidade de engenharia de impostos para ver como se aplica. E tem a Justiça 
Trabalhista.  
 

Por essa política arcaica, estamos perdendo investimento. Não estou falando que o 
funcionário não tenha direito de reivindicar. Tem. Mas muitas ações não têm 

fundamento. A pessoa entra com a ação porque não tem nada a perder.  
 
A enxurrada de delações deixou os empresários com a sensação de que 

podem precisar se defender a qualquer instante? Seu irmão German, por 
exemplo, foi citado por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, no ano 

passado. [Machado e seu filho disseram que German Efromovich, que tem 
negócios com estaleiros, depositou R$ 28 milhões em conta que tinham na 
Suíça]. 

 
Delação não é prova de nada. Eu não me envolvo na área e procuro evitar. Eu gostaria 

de ver decisões com provas. Quem se instala no Brasil para empreender tem que fazer 
de acordo com as regras.  
 

A Lava Jato precisa parar? Traz muita instabilidade? 
Tem que ir até achar todos os culpados. Se o Executivo estivesse independente e não 

tivesse essa ligação forte, estaria fazendo a política que tem de ser feita, gerindo o 
país.  
 

Mas ele não parece estar independente, como se viu na gravação de Joesley 
com Temer. 

É que todo dia aparece uma nova história. E isso incomoda. Eu queria que isso se 
estabilizasse. Não estou falando em acabar com a Lava Jato. Não pode simplesmente 
cortar. É óbvio que uma hora tem que acabar. O país tem que achar os seus caminhos, 

as instituições têm que estar aí. E quem não fez a coisa adequada tem que estar fora.  
 

Como estão os projetos da Avianca Brasil com a United? 
Continuamos em conversas com para fazer um acordo mais amplo. É o que se chama 

de joint venture, mas nessa indústria esse nome significa outra coisa. É um acordo 
comercial em que, numa rota, decidimos usar o nosso avião com a nossa tripulação, 
mas o parceiro vende nos EUA e eu vendo no Brasil. O lucro a gente divide. São rotas 

específicas em que fazemos sociedade.  
 

Quantas pretendem ter? 
Podem ser três, oito, estamos discutindo todas as rotas que fizerem sentido para ligar 
Brasil e EUA.  

 
E a junção de Avianca Brasil com Avianca Holdings, quando vai ser? O que 

falta? 
 
Pretendemos que seja neste ano. Falta os grupos definirem como vai funcionar e 

depois a aprovação dos conselhos de administração. E, depois, a aprovação dos 
governos.  



*  
RAIO-X  
Cargo 

Presidente da Avianca Brasil  
Carreira 

Diversificou a atuação em setores como aviação, energia e construção naval. Também 
fundou a Synergy Group com seu irmão German Efromovich  

Avianca Brasil 
> Receita: R$ 2,9 bi (2016) 
> Frota: 49 aviões 

> Participação no mercado doméstico: 13%  
 

Atividade da indústria paulista sobe 0,6% em maio com ajuste sazonal 

30/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista subiu 0,6% em maio ante 
abril, em cálculo com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 29, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). É o segundo crescimento consecutivo do 
indicador, que em abril apresentou avanço de 0,3% em relação a março.  
 

Sem ajuste sazonal, o INA teve expansão de 10,4% em maio ante abril e avançou 3% 
na comparação com igual mês do ano passado. Por outro lado, no acumulado de 12 

meses finalizados em maio, o indicador ainda registra queda, de 5,5%.  
 
Em nota à imprensa, o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos 

(Depecon), da Fiesp, Paulo Francini, disse que a atividade da indústria paulista tem 
andado de lado. “A recuperação da atividade industrial segue lenta, hesitante e com 

viés de baixa”, afirmou.  
 
Em relação ao uso da capacidade instalada, o nível médio de utilização em maio, com 

ajuste sazonal, ficou em 75%, o que representa estabilidade em relação a abril e ligeira 
alta em relação a maio de 2016, quando o nível era de 74,7%.  

 
Sensor  
A pesquisa Sensor, que tenta antecipar o resultado do mês corrente, fechou em 50,9 

pontos em maio, na série ajustada sazonalmente. Em maio, havia atingido 51,9 
pontos. Leituras acima de 50 pontos sinalizam expectativa de aumento da atividade 

industrial para o mês. 
 

Número de empresas com contas atrasadas cresce 3,35% em maio, diz SPC 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O número de empresas com contas em atraso e registradas nos cadastros de 
devedores cresceu 3,35% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, 

segundo dados do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela CNDL 
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas).  
 

É a menor variação para os meses de maio desde 2011, início da série histórica. Na 
comparação com abril, houve uma queda de 0,16%. As informações são da Agência 

Brasil. “Esse abrandamento do aumento do número de empresas negativadas, 
observado nos últimos meses, ocorre depois de um período de forte crescimento da 
inadimplência.  

 
Mesmo com o país ainda em crise, isso tem acontecido por causa da maior restrição 

ao crédito e menor propensão a investir, que trazem redução do endividamento”, disse 
o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. Segundo Pinheiro, a expectativa é a de que 
nos próximos meses a atividade econômica se mantenha fraca e os empresários 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/atividade-da-industria-paulista-sobe-06-em-maio-com-ajuste-sazonal/
http://www.bemparana.com.br/noticia/511934/numero-de-empresas-com-contas-atrasadas-cresce-335-em-maio-diz-spc


permaneçam cautelosos, devido ao cenário de grande incerteza política. “Isso deve 
manter o crescimento da inadimplência das empresas em patamares discretos frente 
à série histórica como um todo”, afirmou.  

 
De acordo com as análises do SPC Brasil e da CNDL o número de dívidas em atraso 

aumentou 1,04% na comparação anual, sendo o menor resultado da série histórica. 
Na comparação mensal, na passagem de abril para maio, a variação negativa foi de -

0,22%.  
 
Quando analisadas as regiões, o Nordeste foi a região que mais teve empresas em 

inadimplência, com aumento de 4,53% na comparação com maio do ano passado. Em 
seguida, aparecem as regiões Norte com avanço de 3,67%; Sudeste (3,40%), Centro-

oeste (3,01%) e Sul (0,90%).  
 
Entre os segmentos devedores, os que tiveram maiores altas foram serviços (6,31%) 

e agricultura (5,23%), seguidos pela indústria (2,72%) e empresas que atuam no 
setor de comércio (1,90%). Segundo o levantamento, o maior crescimento das dívidas 

de pessoas jurídicas ficou por conta das empresas do comércio (6,17%), seguidas das 
indústrias (5,50%).  
 

O segmento de serviços (que engloba bancos e financeiras) teve queda de -0,44%. O 
segmento de agricultura registrou recuo de -16,16%. O levantamento leva em conta 

as informações disponíveis na base de dados do SPC Brasil e da CNDL sobre a capitais 
e interior das 27 unidades da federação.  
 

Confiança de serviços tem em junho maior queda desde 2015 por incertezas 

políticas, diz FGV 

30/06/2017 – Fonte: Reuters  
 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil registrou em junho a maior queda 

em um ano e nove meses e indica que a atividade do setor permanecerá fraca em um 
ambiente de incertezas políticas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta 

sexta-feira. 
 
Neste mês, o ICS recuou 2,8 pontos e atingiu 81,9 pontos, depois de ter avançado no 

mês anterior. Essa queda foi a maior desde setembro de 2015 (3,0 pontos). 
 

"A intensificação da tendência de ajuste nas expectativas, que vinha sendo observada 
desde o início do segundo trimestre, foi muito provavelmente influenciada pela 
turbulência no ambiente político", explicou o consultor do FGV/IBRE, Silvio Sales, em 

nota. 
 

A cena política vem provocando cautela generalizada depois que o presidente Michel 
Temer passou a ser alvo de uma denúncia apresentada pela procuradoria-geral da 

República pelo crime de corrupção passiva. 
 
A notificação da denúncia contra Temer foi entregue na quinta-feira ao subchefe para 

Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha. 
 

O recuo da confiança de serviços em junho teve como principal pano de fundo a piora 
do Índice de Expectativas (IE-S), que caiu 5,2 pontos e foi a 86,5 pontos, com 
destaque para o indicador que mede a demanda nos três meses seguintes.  

 
O Índice de Situação Atual (ISA-S) teve leve queda de 0,4 ponto para 77,5 pontos, 

após sequência de três meses de alta e pressionado principalmente pelo indicador da 
situação atual dos negócios. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19L1KE-OBRBS?sp=true
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19L1KE-OBRBS?sp=true


"Assim, ao final do primeiro semestre, ampliam-se os sinais de manutenção de um 
cenário de atividade fraca, adiando uma fase mais clara de recuperação do setor", 
conclui Sales.  

 
A FGV explicou ainda que a fraqueza da demanda foi a maior reclamação das 

empresas, mas o ambiente político também influenciava e superou o clima econômico 
como fator limitativo pela primeira vez desde outubro de 2014. 

 

Exportações cresceram 14% de janeiro a maio no Paraná 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 

 
  
As exportações do Paraná aumentaram 14,2% nos primeiros cinco meses do ano, 
passando de US$ 6,37 bilhões, no ano passado, para US$ 7,28 bilhões em 2017. Os 

dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) ligada ao Ministério do 
Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio (MDIC). Os embarques foram 

impulsionados pelas exportações de soja, carnes, açúcar, automóveis e caminhões. 
 
A supersafra desse ano vem ajudando a manter a soja em grão no topo da pauta de 

exportações do Estado. A receita de embarques de janeiro a maio aumentou 10,2%, 
de US$ 1,81 bilhão para US$ 1,99 bilhão. “A produção excedente com a supersafra 

está sendo escoada para o exterior, movimento que se beneficia dos preços 
relativamente bons no mercado internacional e do câmbio”, diz Julio Suzuki Júnior, 
diretor presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social 

(Ipardes). 
 

Mesmo com as restrições de mercados importadores depois da Operação Carne Fraca, 
deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março, as exportações de carne de frango e 

suína seguiram em alta no Estado. A receita dos embarques de frango in natura 
aumentou 13,3%, de US$ 826,8 milhões para US$ 936,96 milhões. As exportações de 
carne suína in natura, por sua vez, aumentaram 32,5%, de US$ 59,9 milhões para 

US$ 79,34 milhões. 
 

MATERIAL DE TRANSPORTE - As vendas de automóveis, principalmente para a 
Argentina, tiveram alta de 72,7%, passando de US$ 224,19 milhões para US$ 387,16 
milhões. Os embarques de veículos de carga, principalmente caminhões, tiveram 

incremento de 93,9%, de US$ 87,35 milhões para US$ 169,4 milhões. A Argentina é 
o segundo maior mercado comprador de produtos do Estado, responsável por 11% 

dos embarques. O maior mercado é a China, com 31% de participação. 
 
CELULOSE - O início da produção da nova fábrica de celulose da Klabin, em Ortigueira, 

nos Campos Gerais, provocou um salto de 942,3% nas exportações do produto, que 
passou de US$ 19,15 milhões para US$ 199,59 milhões. A celulose já é o sétimo 

produto em participação (2,7%) na pauta de exportações do Estado. Os embarques 
de açúcar bruto, por sua vez, foram outro destaque, com alta de 41,6%, de US$ 183,6 
milhões para US$ 259,9 milhões. 

 
PIB - Para Suzuki Júnior, as exportações devem ter peso na retomada da economia 

estadual em 2017. De janeiro a março, as vendas externas ajudaram a impulsionar o 
Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, que cresceu 2,5%, interrompendo uma 
trajetória de oito trimestres de queda. “Isso pode ser explicado, em parte, porque a 

http://www.bemparana.com.br/noticia/511779/exportacoes-cresceram-14-de-janeiro-a-maio-no-parana


economia do Paraná é mais influenciada pelas exportações do que a média brasileira. 
Pelo menos 12% do PIB vem das exportações, contra um índice de 9% a 10% no 
Brasil”, diz. 

 
IMPORTAÇÕES - As importações também tiveram alta de janeiro a maio, quando 

passaram de US$ 4,11 bilhões em 2016, para US$ 4,61 bilhões no mesmo período de 
2017. O avanço foi de 11,9%. Os destaques ficaram por conta de produtos vinculados 

à retomada da economia, como óleos e combustíveis, com aumento de 232,4%, de 
US$ 177,3 milhões para US$ 589,4 milhões. 
 

As importações de derivados de petróleo diversos tiveram aumento de 469,2%, de 
US$ 33,73 milhões para US$ 192 milhões, e as de veículos de carga aumentaram 

79,3%, de US$ 83,5 milhões para US$ 149,7 milhões. 
 

Mais de 300 mil empresas paranaenses podem aderir do novo Refis 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Adesão inicia nesta segunda-feira, 03 de Julho, e vai até 31 de Agosto 
Empresas paranaenses terão uma nova chance de quitar seus impostos vencidos com 
descontos especiais ou através de parcelamento. 

 
Inicia na próxima segunda-feira (03 de Julho) a adesão ao novo Refis - Programa 

Especial de Regularização Tributária - da Receita Federal do Brasil. Com ele, é possível 
parcelar dívidas de impostos vencidos até 30 de abril de 2017. 
 

Atualmente, 256.465 empresas paranaenses devem tributos não previdenciários e 
50.345 apresentam débitos previdenciários, segundo dados da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 
 
Com o novo Refis, é possível parcelar dívidas em até 180 vezes, sendo que a parcela 

mínima será de R$ 200,00 quando o devedor for pessoa física e de R$ 1 mil quando 
for pessoa jurídica. 

 
No pagamento à vista, será possível abater 90% dos juros e 50% das multas. Para 
dívidas com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o desconto será de 

25% nos encargos e honorários advocatícios. 
 

Para aderir ao Refis, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que 
pode ser protocolado no site da Receita (idg.receita.fazenda.gov.br), a partir do dia 3 
de julho. O prazo final para adesão é 31 de agosto de 2017. 

 
Depois da formalização do requerimento de adesão, a Receita divulgará o prazo para 

que o contribuinte apresente as informações necessárias para a consolidação do 
parcelamento ou para o pagamento à vista. Será possível usar créditos tributários para 

abater o débito. 
 
De acordo Lucas Ribeiro, da ROIT Consultoria e Contabilidade, esta é uma grande 

chance das empresas que se endividaram com a crise, por exemplo, aproveitem essa 
janela de oportunidade, que é rara. 

 
“O número de empresas endividadas no Paraná é grande e esta é uma grande chance 
delas voltarem a respirar. É importante neste momento que o governo se torne 

sensível à condição do empresariado brasileiro e lance projetos como este para 
equilibrar a situação econômica do país”, afirma Lucas Ribeiro. 

 
 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/511836/mais-de-300-mil-empresas-paranaenses-podem-aderir-do-novo-refis


Governo central tem déficit primário de R$ 29,371 bilhões em maio 

30/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo central registrou um déficit primário de R$ 29,371 bilhões em maio, o pior 
desempenho para o mês desde 1997, quando teve início a séria histórica do primário. 

O resultado, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco 
Central, sucede o superávit de 12,570 bilhões de abril.  

 
O resultado de maio foi pior do que as expectativas do mercado financeiro, cuja 
mediana apontava um déficit de R$ 18,6 bilhões, de acordo com levantamento do 

Projeções Broadcast junto a 22 instituições financeiras. O dado do mês passado ficou 
fora do intervalo das estimativas, que foram de déficit de R$ 27,7 bilhões a déficit de 

R$ 12,1 bilhões.  
 
Entre janeiro e maio deste ano, o resultado primário foi de déficit de R$ 34,984 bilhões, 

também o pior desempenho para o período na série histórica. Nos cinco primeiros 
meses do ano passado, esse resultado era negativo em R$ 23,716 bilhões.  

 
Em 12 meses, o governo central apresenta um déficit de R$ 167,6 bilhões – 
equivalente a 2,59% do Produto Interno Bruto (PIB). Para este ano, a meta fiscal 

admite um déficit de R$ 139 bilhões nas contas do governo central.  
 

As contas do Tesouro Nacional – incluindo o Banco Central – registraram um déficit 
primário de R$ 11,346 bilhões em maio. No ano, o superávit primário acumulado nas 
contas do Tesouro Nacional (com BC) é de R$ 35,044 bilhões. As contas apenas do 

Banco Central tiveram déficit de R$ 117 milhões em maio e de R$ 361 milhões no 
acumulado do ano até o mês passado.  

 
No mês passado, o resultado do INSS foi um déficit de R$ 18,025 bilhões. Já no 
acumulado de janeiro a maio, o resultado foi negativo em R$ 70,027 bilhões. Para o 

ano, a estimativa do Tesouro é de um rombo de R$ 184,2 bilhões na Previdência 
Social.  

 
Receitas e despesas  
O resultado de maio representa queda real de 0,6% nas receitas em relação a igual 

mês do ano passado. Já as despesas tiveram alta real de 12,7%. No ano até maio, as 
receitas do governo central recuaram 1,7% ante igual período de 2016, enquanto as 

despesas caíram 1,1% na mesma base de comparação. 
 

Votação da reforma trabalhista em plenário é adiada 

30/06/2017 – Fonte: PEGN 
 

Data prevista agora é segunda semana de julho. Planalto prevê 48 votos favoráveis 
no Senado 

 

 
 

O governo espera aprovar a reforma trabalhista no plenário do Senado (Foto: Mario 
Roberto Durán Ortiz / Wikimedia Commons) 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-central-tem-deficit-primario-de-r-29371-bilhoes-em-maio/
http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2017/06/votacao-da-reforma-trabalhista-em-plenario-e-adiada.html


O governo adiou para a segunda semana de julho a votação da reforma trabalhista no 
plenário do Senado — anteriormente, a previsão era fazê-lo na primeira semana do 
mês. Foi acertado com o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e com líderes 

governistas que na próxima terça-feira, dia 4 de julho, será votado o pedido de 
urgência à tramitação do projeto. Vencida essa etapa, a proposta pode ser votada na 

noite de quarta-feira, pelo prazo regimental. Mas, como a oposição promete obstruir 
e atrasar todo o processo, há risco de derrota. Por isso, o Planalto achou por bem 

adiar. 
 
O governo espera aprovar a reforma trabalhista no plenário do Senado por 47 ou 48 

votos favoráveis entre os 81 senadores. Como se trata de um projeto de lei, basta o 
aval da maioria simples dos parlamentares presentes na sessão. Como já passou pela 

Câmara dos Deputados, a proposta que altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) seguirá à sanção presidencial. 
 

A reforma trabalhista foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na 
noite de quarta-feira, por 16 votos favoráveis e nove contrários. A sessão durou 13 

horas. Em seguida, Romero Jucá, que também foi um dos relatores, conseguiu aprovar 
a urgência na comissão para levar o texto ao plenário do Senado, apesar das críticas 
da oposição.  

 
O pedido de tramitação rápida da proposta ainda precisa ser confirmado. 

 
Ontem, havia quórum, mas Eunício decidiu adiar a votação da urgência para a próxima 
terça-feira para não irritar a oposição. Se a urgência fosse votada ontem no plenário, 

seria possível realizar duas sessões, a fim de contar prazo para permitir a votação do 
texto na quarta-feira. Mas Eunício disse não ter pressa: 

 
— Tem espaço para fazer na quarta, mas não estou com essa agonia não. Tenho dito 
que, até o fim do semestre, vou colocar a reforma trabalhista em votação. Não tenho 

intenção de atropelar a oposição — afirmou o senador. 
 

Com o adiamento da votação para a segunda semana de julho, o Executivo ganha 
tempo para fechar com o Senado o texto da medida provisória (MP) que vai ajustar a 
nova legislação trabalhista.  

 
Apesar do compromisso do presidente Michel Temer em alterar vários itens da reforma 

(seja por veto ou regulamentação), firmado em carta enviada na quarta-feira aos aos 
integrantes da CCJ para facilitar a votação do texto na comissão, assessores do 
Planalto afirmam que as questões levantadas ainda são passíveis de negociação. 

 
As mudanças só serão incorporadas à MP se forem da vontade da maioria do Senado 

— o que significa ter o apoio de mais de 40 senadores, disse um interlocutor. O cuidado 
do Planalto é o de não se indispor com a Câmara, que já aprovou a reforma, 

principalmente porque o presidente vai precisar do apoio dos deputados para derrubar 
a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. 
 

A MP foi a alternativa encontrada para passar o texto aprovado pela Câmara sem 
alterações. Entre os itens que o Planalto se dispõe a rever está a recomendação para 

acabar com o imposto sindical de forma gradual. O fim do tributo virou uma questão 
de honra para os deputados, que preferem que ele acabe imediatamente. 
 

Os outros pontos são: definir salvaguardas para trabalhadores que se enquadrarem 
na jornada intermitente (por hora, nova modalidade que está sendo criada), como a 

Previdência Social; a exigência para que os sindicatos participem da negociação 
coletiva; insalubridade e condições de serviço para gestantes e lactantes; e 
indenização por danos morais. 

 
 



Renan Calheiros promete oposição 
O compromisso formal do Planalto em avaliar melhor esses temas foram fundamentais 
para a aprovação da reforma trabalhista na CCJ. O texto passou por 16 votos 

favoráveis e nove contrários, dando aval à constitucionalidade do projeto. 
 

Além da CCJ, a reforma passou por outras duas comissões do Senado, que analisaram 
o seu mérito: a de Assuntos Econômicos (CAE), que aprovou o relatório do senador 

Ricardo Ferraço (PSDB-ES) em uma votação apertada; e a de Assuntos Sociais (CAS), 
onde o texto foi rejeitado. No dia 4, além do pedido de urgência à tramitação da 
reforma, será apresentado também requerimento de preferência pelo relatório 

aprovado na CAE. 
 

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse que o governo está 
confiante na vitória no Senado, com boa margem. Mas, além da oposição, será preciso 
enfrentar resistências dentro do próprio partido do presidente, reforçadas pelo 

afastamento de Renan Calheiros da liderança do PMDB. 
 

Além do seu, Renan conta com cinco votos contrários à reforma entre os 22 senadores 
do PMDB. Ao deixar a liderança, ele disse que precisava de desenvoltura para atacar 
os projetos do Executivo. 

 

Eunício reafirma que pautará votação da urgência da reforma trabalhista na 
terça 

30/06/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) reafirmou que a votação do 
regime de urgência da reforma trabalhista ficará para a próxima terça-feira, 4. Ele 

disse não ter pressa para colocar o tema em votação. 
 
 “Pode ser votada semana que vem, mas meu compromisso com a Casa é de votar 

essa matéria até o início do recesso (dia 18 de julho). Não tenho angústia para votar 
isso hoje, segunda ou terça-feira.”  

 
Ele disse ainda que vai respeitar a oposição durante o debate no plenário, mas “não 
vai permitir tumulto” sobre uma matéria que considera “legítima”. “Sempre digo que 

não sou líder do governo, sou o presidente de todos do Congresso”, ponderou.  
 

País pode ter mais um ano de PIB negativo, diz pesquisadora 

30/06/2017 – Fonte: Exame 
 

A economia não vai reagir, ao contrário, ela pode sofrer mais, diz Silvia Matos, 
pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) 

 

 
PIB: (Diego Vara/Reuters) 
 

A escalada da crise política desde a delação da JBS pode postergar ainda mais a 
recuperação da economia e fazer o Brasil registrar o terceiro ano consecutivo de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/eunicio-reafirma-que-pautara-votacao-da-urgencia-da-reforma-trabalhista-na-terca/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/eunicio-reafirma-que-pautara-votacao-da-urgencia-da-reforma-trabalhista-na-terca/
http://exame.abril.com.br/economia/pais-pode-ter-mais-um-ano-de-pib-negativo-diz-especialista-da-fgv/


crescimento negativo do Produto Interno Bruto (PIB), afirma a pesquisadora do 
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV), Silvia 
Matos. “A economia não vai reagir, ao contrário, ela pode sofrer mais.” 

 
A seguir, os principais trechos da entrevista da economista: 

 
Qual a sua previsão para o PIB deste ano? 

Temos 0,2% para este ano, mas, excluindo o agronegócio, pode ficar negativo em 
0,3%. Esse era um ano de transição, não de recuperação, de colocar todas as variáveis 
no lugar certo. 

 
A economia não vai reagir, ao contrário, pode sofrer mais ainda do que estava 

precificado. Há o risco de a recessão se prolongar mais, mas ela foi tão severa que a 
capacidade de queda não é mais tão grande. 
 

No fim do ano passado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falava que a 
economia já estava em velocidade de cruzeiro. Adoraria que estivesse, mas a 

probabilidade de que esse cenário não se realizaria era alta. Hoje, é fácil o PIB 
escorregar para o negativo. 
 

A crise política já tem impactado nos indicadores de atividade? 
Sim, a gente percebe que os indicadores caíram. Após o processo da mudança de 

governo, as expectativas explodiram e a crise atual fez tudo piorar. 
 
A recuperação demonstrava ser bem gradual e o risco de reversão das expectativas já 

estava ficando mais claro, mas, com esse evento (delação da JBS), houve reversão 
mais forte. 

 
Quando se olha para a situação atual, dá para perceber que houve muito otimismo e 
todo mundo baixou a bola um pouco. O que está havendo agora é uma reversão das 

expectativas. O segundo trimestre vai ser negativo, com certeza, terceiro e quarto 
serão próximos de zero. 

 
O governo vai precisar aumentar impostos para conseguir cumprir a meta 
fiscal? 

A trajetória da dívida pública hoje não é sustentável. Será preciso algum aumento de 
carga tributária, a arrecadação está muito baixa e não deve melhorar. O agronegócio 

e o setor exportador, que se saem bem, arrecadam pouco. Vai ser preciso ter um 
aumento de imposto. Mas a gente sabe que, para resolver a questão fiscal do Brasil, 
além de ser necessário rever a carga tributária, tem de mexer na despesa. 

 
A inflação pode cair ainda mais? O BC poderia ser mais agressivo no corte de 

juros? 
Nenhum analista previa a inflação tão baixa. A redução da inflação de serviços tem 

sido enorme. A recessão é condição necessária, mas não é suficiente para a queda da 
inflação. 
 

Nunca vi desinflação de serviços como a que estamos vendo agora, isso influencia no 
poder de compra. A perspectiva pode ser até de uma inflação abaixo de 3% este ano. 

Para o ano que vem, a tendência é muito mais desinflacionária do que inflacionária. 
Hoje, faz todo sentido continuar reduzindo juros e, se errar a mão, o Banco Central 
pode corrigir a rota e o mercado vai entender, não vai abalar a credibilidade. 

 
Ainda tem espaço para essa política monetária, tem espaço para cortar juros. A 

questão é que a política monetária também depende da melhora fiscal. 
 
Como a sra. avalia as chances atuais de aprovação da reforma da Previdência? 

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/pib/


Olhando a situação política, acabo sendo mais pessimista. A PEC do teto de gastos fica 
inviável. Como vai sustentar uma PEC sem reformas? É só cruzar as informações, 
ainda há muito desperdício do governo. 

 
Continuando nesse ritmo, em 2019 não dará para cumprir a PEC dos gastos. No ano 

que vem, ainda dá, mas temos riscos. A relação dívida/PIB vai subir de qualquer forma. 
Mesmo em um cenário otimista, chega fácil a 80% no ano que vem. Sem reformas, 

não consigo imaginar uma solvência. 
 
Como fica a equipe econômica no meio da crise? 

Temos vários riscos hoje. Participar desse governo é realmente uma decisão pessoal 
muito difícil, as pessoas que estão lá estão pensando no Brasil, no Estado brasileiro, 

não nesse governo, tenho muita clareza disso. Mas é uma posição difícil, eles sabem 
que são os fiadores para o mercado. 
 

Com a escalada da crise política, há risco de uma “sarneyzação” do governo 
Temer? 

Temos algumas vantagens em relação àquele período, uma situação externa 
favorável, a balança de pagamentos não é um problema, os investidores estrangeiros 
estão benevolentes com o Brasil. 

 
Na época do Sarney, a inflação financiava as contas públicas e os mais pobres perdiam. 

Tem alguma margem de manobra para ser mais otimista agora do que em relação aos 
anos 1980. 
 

Mas é insano, o País vai ao abismo e não tem uma reação dos políticos. A gente precisa 
reconstruir essa pinguela até 2019. 

 

Meta de inflação menor requer investimentos e controle fiscal 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
Em meio a uma forte crise política e uma economia que ainda patina, o governo 
confirmou a já esperada redução da meta de inflação de 4,5% para 4,25% em 2019 

e surpreendeu ao estabelecer uma meta para 2020, mais baixa, de 4%. A meta de 
inflação não era alterada desde 2005.  

 
Com a decisão, o próximo governo terá que trabalhar com uma margem de manobra 
menor para a inflação, o que é visto por economistas como o caminho mais acertado 

para alcançar um nível de preços mais baixo e próximo de países semelhantes, além 
de estabelecer um comprometimento dos próximos governos com a estabilidade da 

economia.  
 
Especialistas também discordam que uma meta ainda mais baixa em um momento em 

que, supostamente, o país estará crescendo novamente possa requerer doses mais 
altas de juros para conter os preços.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897196-meta-de-inflacao-menor-requer-investimentos-e-controle-fiscal.shtml
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Embora admitam que a queda brutal da inflação se deva também à recessão, eles 
dizem que a volta do crescimento não significa, necessariamente, o retorno da 
inflação.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

"Se o país estiver se preparado para isso, lidando com algumas restrições de oferta 
da economia, como o investimento, dá para ter crescimento alto e inflação e juros 
mais baixos", diz Jankiel Santos, economista-chefe do Banco Haitong.  

 
O controle dos gastos públicos, dizem os economistas, também é condição 

fundamental para sustentar a meta de inflação de 4%.  
 
Alberto Ramos, diretor de pesquisa do Goldman Sachs, diz que as novas metas são 

críveis, mas que, para que ancorem as expectativas de inflação com sucesso, devem 
ser acompanhadas de esforço fiscal e da adoção de reformas que tornem a economia 

mais flexível e produtiva.  
 
Marcelo Carvalho e Gustavo Arruda, do BNP Paribas, dizem que a redução da meta 

reforça o alto nível de confiança do banco de que a taxa básica de juros da economia, 
a Selic, encerre o ano em 8% e caia para 7% em 2018.  

 
MOMENTO  
O CMN (Conselho Monetário Nacional) se reúne todo ano para fixar a meta dois anos 

à frente. Hoje, o órgão formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo 
presidente do Banco Central inovou também ao ampliar o prazo da definição para três 

anos.  
 

O que significa que a meta a ser estabelecida no ano que vem será a de 2021.  
 
Para os economistas, a meta de inflação é importante porque baliza as decisões do 

Banco Central sobre a taxa de juros, considerada o principal instrumento para manter 
os preços sob controle.  

 
Em outras palavras, uma meta de inflação mais baixa faz com que as expectativas de 
mercado se ajustem a ela, convertendo-se efetivamente em preços menores.  

 
O país já teve chance de reduzir a meta de inflação em períodos nos quais a inflação 

ficou abaixo da meta (2006, 2007 e 2009), mas a avaliação é que ele não soube 
aproveitar o bom momento.  
 

 
 



CRÍTICAS  
Na contramão da visão predominante, Aloisio Araújo, ex-consultor do BC e professor 
da FGV (Fundação Getulio Vargas) e do Impa, disse em entrevista à Folha que metas 

de inflação muito baixas preocupam porque podem gerar custos elevados, como mais 
desemprego, por exemplo.  

 
Estudo de 2014 de Araújo feito com Tiago Berriel, hoje diretor de assuntos 

internacionais do BC, aponta também que não convém a países com situação fiscal 
frágil, como o Brasil, e que podem ainda enfrentar situações de instabilidade política, 
ter meta de inflação muito baixa porque seria mais difícil defendê-la.  

 
Na mesma linha, o ex-diretor de Política Econômica do BC Sergio Werlang diz que 

alguns aspectos da economia local fazem com que o país tenha uma inflação um pouco 
mais alta.  
 

E, em situações nas quais é preciso reduzir gastos, ela acaba funcionando como 
instrumento de ajuste.  

 
"Como não pode reduzir salários de funcionários públicos, por exemplo, o país precisa 
de uma inflação um pouco maior para reduzir gastos em termos reais", diz.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Setor de energia quer fim de revisão de índice que acontece depois de meses 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Empresas de energia elétrica pedem o fim de uma norma da Aneel que obriga a 
revisão, após dois meses, de um índice importante para a formação de preços no 
setor. Isso os obriga a rever contratos depois desse tempo.  

 
O PLD (preço de liquidação de diferenças) é divulgado pela CCEE semanalmente. 

Depois de cerca de 50 dias, a Aneel republica os valores, com eventuais revisões.  
 

Se a agência faz um cálculo que difere em mais de 10%, contratos têm que ser 
refeitos.  
 

A Aneel tem uma proposta, em fase de consulta pública, para que só haja revisão se 
o erro exceder 30%.  

 
A primeira audiência sobre o tema ocorreu na quinta (29).  
 

A maioria das comercializadoras quer acabar com a revisão, segundo Reginaldo 
Medeiros, presidente da Abraceel (associação do setor).  

 
"Há aumentos nos contratos de energia porque embute-se o risco da revisão."  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1895826-meta-menor-inibe-inflacao-dizem-analistas.shtml
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Cálculo da Thymos, consultoria contratada pela Abraceel, aponta que o valor 
negociado pelo MWh é R$ 14,8 mais caro por causa do risco de os negócios serem 
alterados posteriormente.  

 
"De novembro para cá, isso aconteceu muito e induziu a uma leitura que é preciso 

acabar com esse sistema", afirma João Carlos Mello, diretor da consultoria.  
 

A CCEE, que calcula o PLD semanalmente, aponta que em 26 ocasiões houve erros no 
preço, 24 de origem nos dados, como demanda de distribuidoras, nível de reservas e 
outras informações.  

 
"Nós propomos um período de seis meses de transição e, depois, não haveria mais 

republicação", diz Rui Altieri, presidente da CCEE.  
 

Governo estuda aumento de tributo sobre os combustíveis 

30/06/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A equipe econômica do presidente Michel Temer estuda um aumento de tributos 
cobrados na venda de combustíveis para compensar a perda de receitas com a 
recessão e fechar as contas deste ano sem descumprir a meta estabelecida para 

redução do rombo no Orçamento.  
 

A ideia seria elevar as alíquotas de PIS e Cofins que incidem sobre os combustíveis, 
garantindo recursos que o governo federal não precisaria compartilhar com Estados e 
municípios.  

 
Outra possibilidade seria aumentar a Cide dos combustíveis, mas as receitas dessa 

contribuição precisam ser compartilhadas. Neste momento, a principal aposta do 
governo para fechar suas contas é obter receitas extraordinárias com um projeto de 
lei que permite usar recursos separados para pagamento de precatórios, dívidas 

decorrentes de decisões judiciais, que não foram sacados pelos credores.  
 

Na avaliação da área econômica, a medida deve ser aprovada pelo Congresso antes 
do recesso de julho e levará R$ 8,6 bilhões para os cofres do governo, o que permitiria 
desbloquear despesas represadas no começo do ano. Sem esses recursos, 

especialistas veem risco de paralisia de setores da máquina pública. 
 

Os primeiros sinais apareceram nesta semana: a Polícia Federal ficou sem dinheiro 
para emissão de passaportes e a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) pediu doações 
para cobrir despesas. 

 
 Por isso, o presidente Michel Temer deu aval para que a área econômica comece a 

traçar um plano B. Embora ele tenha recomendado evitar aumento de tributos, seria 
ainda mais doloroso descumprir a meta de deficit fiscal do ano, de R$ 139 bilhões.  

 
O aumento de tributos, porém, ainda é tratado como alternativa apenas para o caso 
de as negociações no Congresso continuarem emperradas, por causa do 

recrudescimento da crise política. Estão na fila de votações programas de 
refinanciamento de dívidas de impostos, como o Refis e o Funrural, além do projeto 

que libera o dinheiro dos precatórios, que o governo considera que será aprovado nos 
próximos dias. 
 

Segundo a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, o governo espera R$ 15 bilhões 
em receitas extraordinárias além daquelas que já estavam programadas para este 

ano.  
 
E espera contar com parte desses recursos até a próxima revisão orçamentária, 

prevista para ocorrer em julho. Isso pode suavizar o atual congelamento de R$ 39 

http://www.bemparana.com.br/noticia/511938/governo-estuda-aumento-de-tributo-sobre-os-combustiveis


bilhões de despesas do Orçamento, segundo Vescovi. "Estamos vivendo um 
contingenciamento forte. Há um esforço grande do governo de conter e reduzir 
despesas, mas com segurança para o cumprimento da meta", afirmou. Vescovi 

comentou a interrupção da emissão de passaportes por falta de dinheiro. A secretária 
disse que "todos os órgãos do governo estão sentindo o contingenciamento e estão 

buscando se organizar".  
 

Nesta quinta (29), o Tesouro informou que o deficit acumulado aumentou em maio 
para 2,53% do PIB (R$ 167,6 bilhões), com incremento forte das despesas no mês, o 
que deixou o governo ainda mais distante da meta deste ano. COMPROMISSO Segundo 

Vescovi, a ampliação do deficit se deve à antecipação de despesas previstas para 
novembro e dezembro, com o pagamento de sentenças judiciais.  

 
"Não é uma despesa adicional, é só um reordenamento de pagamentos ao longo do 
ano", disse. A secretária evitou falar em aumento de impostos, mas afirmou que a 

função do Tesouro é subsidiar as decisões do governo. "O ministro [Henrique Meirelles] 
foi muito claro que, se for necessário, nosso compromisso é com o cumprimento da 

meta", disse. 
 

Governo trabalha em ações para gerar receita e agradar população 

30/06/2017 – Fonte: Exame  
 

Para tentar manter a confiança, a equipe econômica vem reforçando o 
discurso de que o governo não vai deixar de cumprir a meta de déficit 
primário 

 
Temer: a equipe econômica analisa a elevação do PIS/Pasep sobre a gasolina em cerca 

de 10 a 12 centavos por litro (Marcello Casal Jr./Agência Brasil) 
 
Brasília – Mergulhado em forte crise política, o governo do presidente Michel Temer 

sabe que a aprovação da reforma da Previdência corre sérios riscos e, assim, passou 
a trabalhar com medidas mais pontuais para reforçar a receita de um lado e fazer 

acenos positivos à população de outro. 
 
O baque deflagrado pela denúncia contra Temer apresentada pelo procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, por corrupção passiva a partir da delação dos executivos da 
JBS, disparou todos os sinais de alerta entre os agentes econômicos, que veem na 

reforma previdenciária o caminho para melhorar o país após dois anos seguidos de 
forte recessão e contas públicas desarranjadas. 
 

Diante desse quadro, para tentar manter a confiança na atividade, a equipe econômica 
vem reforçando o discurso de que o governo não vai deixar de cumprir a meta de 

déficit primário deste ano, de 139 bilhões de reais. E, para isso, já tem na mesa 
medidas para elevar impostos. 
 

Segundo uma fonte parlamentar com conhecimento direto do assunto, a equipe 
econômica analisa a elevação do PIS/Pasep sobre a gasolina em cerca de 10 a 12 

centavos por litro, investida que aumentaria a arrecadação da União e também 
atenderia a um pleito antigo de deputados e senadores ligados ao setor 
sucroenergético, que buscam tornar o etanol mais competitivo. A alteração pode ser 

feita de maneira simples, por decreto do Executivo. 

http://exame.abril.com.br/economia/governo-trabalha-em-acoes-para-gerar-receita-e-agradar-populacao/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/crise-politica
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/michel-temer


 
“A Fazenda já não tem objeção e nem o Banco Central em relação ao impacto 
inflacionário”, disse a fonte. 

 
Outra ação que está sendo analisada é elevar a alíquota da Cide sobre combustíveis. 

A pressão por mais fontes de receita aumenta no momento em que o próprio governo 
já reconhece que a crise política reduzirá o crescimento econômico deste ano. 

 
Em outra frente para levantar mais recursos, o governoprepara mudanças no Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), com alíquota menor que a atualmente 

vigente para quem já arcou com o imposto nos últimos anos, além de alíquota maior 
provisória para os que não pagaram o tributo, em geral protegidos por liminares. Isso 

porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente pela 
constitucionalidade do tributo. 
 

Outras fontes que devem engordar os cofres do governo são os programas de 
parcelamento de dívidas com descontos, conhecidos como Refis. Só aquele voltado 

para empresas e pessoas físicas junto à Receita Federal deve render cerca de 13 
bilhões de reais. 
 

Do Legislativo, o governo aguarda ainda a aprovação de projeto de lei abrindo espaço 
para a recuperação de cerca de 8 bilhões de reais em precatórios não sacados. O texto 

já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deve ser apreciado pelo Senado. 
 
Clima positivo 

O governo se engaja também na análise de matérias de interesse popular, no 
momento em que o governo Temer amarga a pior avaliação desde a década de 1980. 

Uma delas é o valor do Bolsa Família, que será reajustado em 4,6 por cento, 1 ponto 
acima da inflação de 3,6 por cento medida pelo IPCA nos 12 meses até maio. 
 

O Banco Central, por sua vez, está discutindo com os bancos a imposição de prazo 
máximo para uso do cheque especial após mudanças já feitas para o rotativo do cartão 

de crédito, dentro dos esforços para reduzir os juros das linhas mais caras do país, 
disseram fontes à Reuters. 
 

Às iniciativas se somam ao esforço de divulgação de outras medidas já antigas, mas 
de cunho positivo. Só nesta semana, o governo fez grande evento por causa de sanção 

de lei que autoriza o uso de preços diferentes para um mesmo bem ou serviço 
dependendo do meio de pagamento usado pelo consumidor, iniciativa que já valia por 
meio de medida provisória editada no fim do ano passado. 

 

ANP vai reavaliar aditivação compulsória de gasolina automotiva 

30/06/2017 – Fonte: Reuters  
 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) suspendeu a 
entrada em vigor da obrigatoriedade de aditivação de toda gasolina produzida e 
comercializada no Brasil, considerando que é necessário rever a sistemática de 

implementação da mudança, segundo resolução publicada no Diário Oficial da União 
desta sexta-feira. 

 
"Dificuldades metodológicas e laboratoriais impossibilitaram o cumprimento do prazo", 
disse a ANP. A implementação deveria ocorrer a partir de 1° de julho de 2017. 

 
De acordo com a ANP, será realizado um "estudo de reavaliação" pelos segmentos 

envolvidos no processo de aditivação compulsória. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19L1XI-OBRBS


A agência ressaltou que é preciso avaliar a relação custo-benefício da medida e levar 
em conta uma melhoria da qualidade da gasolina comercializada no país em 2014, 
para atender limites mais rígidos quanto a emissões. 

 
Acesse a íntegra da resolução da ANP no Diário Oficial: here 

 

Petrobras poderá reajustar preços de gasolina e diesel até diariamente 

30/06/2017 – Fonte: Reuters 
 

 

 

A Petrobras informou nesta sexta-feira que a diretoria executiva da companhia 
aprovou na véspera revisão da política de preços do diesel e da gasolina 

comercializados em suas refinarias, com o objetivo de aumentar a frequência dos 
ajustes nos preços, que poderão ser feitos a qualquer momento, "inclusive 
diariamente". 

 
Em fato relevante, a Petrobras disse que a nova política entra em vigor em 3 de julho 

e "permitirá maior aderência dos preços do mercado doméstico ao mercado 
internacional no curto prazo e possibilitará a companhia competir de maneira mais ágil 
e eficiente". 

 
Segundo a nova política de preços, a área técnica de marketing e comercialização da 

Petrobras poderá realizar ajustes nos preços a qualquer momento, desde que os 
reajustes acumulados por produto estejam, na média Brasil, dentro de uma faixa 
determinada, de entre redução de 7 por cento e alta de 7 por cento. 

 
Alterações fora dessa margem precisarão de autorização do Grupo Executivo de 

Mercado e Preços (GEMP), composto pelo presidente da Petrobras e os diretores 
executivos de Gás e Refino e de Finanças e Relação com Investidores. 
 

"A avaliação feita pelo GEMP...é de que os ajustes que vinham sendo praticados, desde 
o anúncio da nova política em outubro de 2016, não têm sido suficientes para 

acompanhar a volatilidade crescente da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e 
derivados.", disse a companhia no fato relevante desta sexta. 
 

No último reajuste, em 14 de junho, a Petrobras reduziu o preço médio da gasolina 
nas refinarias em 2,3 por cento e do diesel em 5,8 por cento, citando posteriormente 

preocupação devido à concorrência com produtos importados. 
 

Aprovação de reformas é importante para queda da inflação, diz BC 

30/06/2017 – Fonte: Exame 
 

O presidente do BC destacou que "ajustes e reformas aumentaram a 
confiança e reduziram a percepção de risco" 

 

A aprovação de reformas, em especial a da Previdência, é importante para a 

sustentabilidade da queda da inflação e dos juros estruturais da economia (taxa que 
não provoca pressões inflacionárias, com crescimento econômico). 
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A afirmação é do presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, que participou hoje 
(30), em São Paulo, do evento Finanças +, promovido pelo Grupo Estado. 
 

“O Brasil tem amortecedores robustos e, por isso, está menos vulnerável a choques 
internos ou externos. Vários ajustes e reformas aumentaram a confiança e reduziram 

a percepção de risco. A continuidade nessa direção, em especial com a aprovação da 
reforma da Previdência e de outras reformas que visam aumentar a produtividade, 

será importante para a sustentabilidade da desinflação e da queda da taxa de juros 
estrutural da economia”, disse Goldfajn. 
 

O presidente do BC destacou que as taxas de juros nominais e reais (descontada a 
inflação) estão caindo. “A taxa Selic recuou 400 pontos base [4 pontos percentuais] 

nos últimos meses e há expectativa de quedas adicionais à frente. As taxas de juros 
reais também recuaram de valores próximos a 9% ao ano em setembro de 2015 para 
a faixa de 4,2% a 5% atualmente”, disse. 

 
Goldfajn lembrou que ontem o Conselho Monetária Nacional (CMN) fixou as metas 

para a inflação de 4,25% para 2019 e 4,0% para 2020. 
 
“É um passo importante para se caminhar para taxas de inflação mais baixas de uma 

forma gradual e consistente, para minimizar riscos e ser sustentável ao longo do 
tempo”, destacou. 

 

Bolsa destoa do exterior e sobe com avanço da reforma trabalhista 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A Bolsa brasileira destoou do mercado internacional e fechou no positivo nesta quinta-

feira. Na noite anterior, o governo conseguiu avançar com a reforma trabalhista na 
última comissão do Senado, e agora o projeto vai para votação no plenário. O dólar 
voltou ao patamar de R$ 3,30.  

 
O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,35%, a 62.238 pontos. O giro 

financeiro foi de R$ 4,9 bilhões.  
 
Entre as altas, estiveram as ações de Vale, Petrobras e ações do setor financeiro.  

 
A Vale acumula o sétimo dia consecutivo de valorização, ainda na esteira da aprovação 

da proposta de reestruturação do comando da companhia. O ganho dos papéis 
preferenciais e ordinários ficou ao redor de 0,50%, a R$ 26,89 (PN) e R$ 28,97% 
(ON).  

 
A Petrobras conseguiu acompanhar o sexto dia de alta do petróleo e também subiu, 

ao redor de 1%. Os papéis preferenciais ganharam 0,91%, a R$ 12,19, enquanto os 
ordinários subiram 1,16%, para R$ 13,03. A menor produção ajudou a sustentar o 

preço da matéria-prima. O Brent avançava 0,19%, a US$ 47,40. O WTI ganhava 
0,42%, a US$ 44,93.  
 

Ainda entre os destaques do dia estão os papéis do setor financeiro, que fecharam no 
positivo. Desde o início da atual crise política, as ações dos grandes bancos acumulam 

perdas.  
 
Kroton e Estácio operaram em sinais divergentes depois de o Cade (Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica) vetar a fusão das companhias. A Kroton ganhou 
2,47%, a R$ 14,51. A Estácio recuou 1,70%, a R$ 14,45.  

 
No mercado internacional, Bolsas americanas e europeias registraram perdas. O índice 
Dow Jones recuou 0,78%, o S&P 500, 0,86%, e o Nasdaq, 1,44%.  

 

http://exame.abril.com.br/economia/cmn-fixa-meta-de-inflacao-pela-ipca-a-425-em-2019-e-4-em-2020/
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DÓLAR  
A moeda americana voltou ao patamar de R$ 3,30, seguindo o mercado externo. 
Houve um movimento de fuga para ativos mais seguros, como títulos da dívida 

americana, em meio a temores de que à medida que os investidores avaliavam a 
probabilidade de que os bancos centrais na Europa se tornem menos expansionistas.  

O dólar comercial avançou 0,73%, a R$ 3,3080. Na cotação à vista, que fecha mais 
cedo, a moeda ganhou 0,22%, a R$ 3,3078.  

 
Os juros futuros avançaram. O vencimento janeiro 2018 saiu de 8,955% para 8,99%. 
O contrato janeiro 2021 saiu de 10,13% para 10,18%.  

 

Microempreendedores Individuais poderão parcelar dívidas com o Fisco em 
120 prestações 

30/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A partir da próxima segunda-feira (3), microempreendedores individuais (MEIs) 
poderão parcelar seus boletos em atraso junto a Receita Federal. 

 
O pagamento poderá ser feito em até 120 meses (o mínimo é de duas prestações, de 
ao menos R$ 50). 

 
Será possível aderir ao programa de parcelamento até o dia 2 de outubro. Após o 

prazo, o parcelamento poderá ser de apenas 60 meses. 
 
A solicitação de parcelamento poderá ser feita no Portal e-CAC da Receita Federal, no 

serviço “SIMEI-PARCELAMENTO”. 
 

Para  confirmar a operação, é necessário que o empreendedor apresente a Declaração 
Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual relativa aos pagamentos em 
atraso. 

 
O Sebrae informa que 60% dos mais de 7 milhões de MEIs possuem boletos atrasados. 

Podem se formalizar como MEIs empreendedores que faturam até R$ 60 mil ao ano.  
 
A opção permite acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio doença e licença-

maternidade. 
 

O microempreendedor individual paga o valor fixo mensal de R$ 47,85 (comércio ou 
indústria), R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 (comércio e serviços). 
 

Conta de luz deve ter bandeira amarela em julho, dizem especialistas 

30/06/2017 – Fonte: Reuters 

 
As contas de luz deverão ter em julho bandeira tarifária amarela, o que significa a 

cobrança de um valor adicional junto aos consumidores, devido a chuvas menos 
abundantes no próximo mês do que em junho, quando a bandeira ficou no patamar 
verde, que não gera custos adicionais, segundo especialistas. 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá divulgar nesta sexta-feira qual 

será a bandeira tarifária das tarifas de eletricidade em julho. A definição leva em conta 
projeções de chuva na área dos reservatórios das hidrelétricas e de consumo, além de 
outros fatores. 

 
Um patamar amarelo representa um custo extra de 2 reais a cada 100 kilowatts-hora 

consumidos, enquanto a bandeira vermelha representa 3 reais adicionais. 
 

http://planodenegocios.blogfolha.uol.com.br/2017/06/29/microempreendedores-individuais-poderao-parcelar-dividas-com-o-fisco-em-120-meses/
http://planodenegocios.blogfolha.uol.com.br/2017/06/29/microempreendedores-individuais-poderao-parcelar-dividas-com-o-fisco-em-120-meses/
https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/atendimento-virtual
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19L1K2-OBRBS


"Para julho, a expectativa é de bandeira amarela...uma vez que os reservatórios (das 
hidrelétricas) se encontram em níveis críticos e as termelétricas são necessárias para 
garantir o suprimento no período seco. Caso contrário, terminaremos 2017 com pouca 

segurança", disse em nota o grupo Delta Energia. 
 

"A falta de chuvas nos últimos dias de junho nas regiões Sul e Sudeste reduziram 
consideravelmente o volume de água disponível para geração hidrelétrica nessas 

localidades. Esse fator deve ser determinante para que a bandeira tarifária fique 
amarela no mês de julho", disse a consultoria Thymos em nota. 
 

Geralmente, a Aneel define a bandeira tarifária como amarela quando o preço spot da 
eletricidade ultrapassa 211 reais por megawatt-hora, enquanto a bandeira vermelha 

é acionada com preços spot acima de 422 reais. 
 
Na plataforma de comercialização de energia elétrica BBCE, contratos para julho foram 

negociados na quinta-feira a 216 reais por megawatt-hora, o que mostra que 
operadores do mercado de eletricidade preveem a necessidade de acionamento da 

bandeira amarela. 
 

Grupo chinês investirá R$ 30 milhões em fábrica no Brasil 

30/06/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

O Grupo Ningbo Tuopu, da China, anunciou que investirá o equivalente a R$ 30 milhões 
em sua primeira fábrica no Brasil, que será localizada em Guarulhos, município da 
região metropolitana de São Paulo. Com previsão de começar a operar no segundo 

semestre de 2019, a planta irá fabricar coxins de motor, câmbio e outros conjuntos 
automotivos, com capacidade para produzir 485 mil conjuntos por ano. 

 
A primeira cliente da companhia no País será a General Motors, que escolheu a 
empresa para seu fornecimento de coxins de motos e câmbio para os automóveis 

produzidos na América do Sul. Segundo a companhia, isto exigiu a necessidade de 
uma fábrica local para atender toda a demanda da montadora, que também é uma de 

suas principais clientes em outras partes do mundo.  
 
Contudo, a Ningbo Tuopu planeja fornecer para demais montadoras atuantes no País 

e no mercado sul-americano, como Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot e 
Volkswagen. Em sua nova unidade, a empresa planeja que 35% de sua capacidade 

será livre para sustentar a abertura de novos negócios.  
 
A chegada da empresa no Brasil e sua instalação em Guarulhos teve o apoio da Investe 

SP, agência de promoção de investimentos e exportação, que faz parte da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado.  

 
“O apoio da Investe São Paulo tem sido fundamental, principalmente com relação aos 

recursos disponíveis no Estado, licenciamento ambiental e outros caminhos para a 
implantação da empresa”, afirma o diretor geral da Tuopu do Brasil, Flávio Renato de 
Passos. 

 
“A Ningbo Tuopu é um exemplo de que a cadeia automotiva de São Paulo continua se 

expandindo, gerando cada vez mais empregos e valor para a economia do País”, 
comenta o diretor da Investe SP, Sérgio Costa. 
 

Fundada em 1983, o Grupo Ningbo Tuopu é uma empresa privada da China e listada 
na bolsa de Xangai. A empresa fabrica sistemas de coxins de motor, chassis, sistemas 

de ajuste e de controle de condução inteligente. Está sediada em Ningbo, onde abriga 
seu centro de pesquisa e desenvolvimento e fornece soluções globais com mais de 5 
mil produtos em seu portfólio. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26041/grupo-chines-investira-r-30-milhoes-em-fabrica-no-brasil


Anfavea e Unica assinam acordo estratégico 

30/06/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

 
 

A partir da esquerda: Pedro Mizutani e Elizabeth Farina, da Unica, e Henry Joseph, 

vice-presidente da Anfavea 
 

As indústrias automotiva e de cana de açúcar, representadas por Anfavea e Unica, 
firmaram um acordo para unir as estratégias dos programas em desenvolvimento com 
o governo, o RenovaBio e o Rota 2030, a fim de alinhá-las com as metas ambientais 

que o Brasil assumiu no Acordo de Paris COP21, pacto internacional de mudanças 
climáticas da ONU.  

 
O memorando foi assinado pelos representantes de ambas, Elizabeth Farina, diretora 
presidente da Unica, Pedro Mizutani, presidente do conselho da Unica e o vice-

presidente da Anfavea, Henry Joseph, durante o Ethanol Summit, congresso de 
energias renováveis realizado pela Unica, na terça-feira, 27. 

 
“A Anfavea e a Unica reconhecem a importância e a complementariedade dos 
programas RenovaBio e Rota 2030 e entendem que ambos são fundamentais para a 

promoção da segurança energética nacional e do desenvolvimento econômico. Eles 
estão alinhados com os princípios de desenvolvimento sustentável e com as metas de 

combate ao aquecimento global e mudanças climáticas assumidas pelo Brasil”, 
informam em nota conjunta. 
 

O acordo está centrado em três pilares, segundo as entidades, cada um com objetivos 
específicos: previsibilidade e garantia de oferta de biocombustíveis (previsto pelo 

Renovabio); maior eficiência energética (prevista no Rota 2030); e redução das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), que permeia o âmbito dos dois programas. 
Cada um deles prevê diferentes ações. 

 
No primeiro pilar, para garantir a previsibilidade e a oferta de biocombustíveis, as duas 

indústrias defendem a definição de uma diretriz de longo prazo para o uso dos 
biocombustíveis no Brasil, além do estímulo ao desenvolvimento e à adoção de 
tecnologias visando ganhos de eficiência, como por exemplo o de etanol de segunda 

geração e do biometano. Está previsto ainda garantir um diferencial competitivo para 
o etanol e para outros energéticos derivados da biomassa por meio de mecanismos 

que permitam sua valoração adequada. 
 

No pilar relacionado a maior eficiência energética, prevista pelo Rota 2030, as 
diretrizes contemplam a revisão das especificações dos combustíveis automotivos a 
fim de melhorar seu uso no País, tais como o teor água no etanol, o nível de mistura 

de etanol na gasolina, o aumento da octanagem da gasolina tipo C, características do 
biometano etc.; promover tecnologias que aumentem a eficiência de motores no uso 

de etanol como combustível por meio de incentivos à pesquisa, inovação e introdução 
dessas tecnologias em novos veículos. Por fim, defendem ainda a adoção de critérios 
e incentivos para valorizar os biocombustíveis nas metas de eficiência veicular 

previstas pelo Rota 2030. 
 

Por fim, Anfavea e Unica concordam que para redução de emissões dos gases de efeito 
estufa (GEE) é necessária a valorização dos benefícios associados à produção e ao uso 
do etanol, seja como aditivo ou combustível final, e outros biocombustíveis, a fim de 

compará-los aos combustíveis de origem fóssil; além de uma definição de metas de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26040/anfavea-e-unica-assinam-acordo-estrategico


redução das emissões de GEE ao longo da cadeia de produção e de uso do etanol (do 
campo à roda ou no ciclo de vida) e de outros biocombustíveis, compatíveis com os 
compromissos assumidos pelo País na COP-21; e o alinhamento dessas metas de 

redução das emissões de GEE com os objetivos relativos à eficiência energética 
veicular. 

 
“Além de garantir a segurança energética de forma sustentável, as políticas públicas 

e demais medidas necessárias à execução desta agenda contribuirão para a promover 
um ambiente propício para novos investimentos, com benefícios econômicos, 
ambientais e sociais ao País”, diz a nota. 

 
Anfavea e Unica destacam que entre os benefícios da ação conjunta estão a melhora 

da qualidade do ar, o desenvolvimento da indústria, a criação de empregos, a redução 
dos dispêndios com a importação de combustíveis, o estímulo à inovação tecnológica 
e a preservação da infraestrutura de distribuição e revenda de combustíveis.  

 
“Esses múltiplos benefícios reforçam a necessidade ímpar de uma atuação harmônica 

e consistente entre o Estado e a iniciativa privada. Este é o entendimento comum pelas 
lideranças aqui representadas. A construção conjunta desse compromisso e a busca 
de convergências é vital para posicionar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento 

sustentável no setor de transporte veicular.” 
 

Balança de autopeças anota déficit de US$ 2,28 bilhões 

30/06/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

O déficit na balança comercial de autopeças de janeiro a maio atingiu US$ 2,28 bilhões, 
resultando em alta de 22,8% sobre o valor anotado nos mesmos cinco meses de 2016. 
As exportações, para 167 mercados, somaram US$ 2,76 bilhões no período. As 

importações, vindas de 137 nações, atingiram US$ 5 bilhões.  
 

Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipeças), elaborados a partir de informações do 
Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços (MDIC).  

 
Parte do déficit é explicada pelas compras da China, que cresceram 31,5% sobre igual 

período de 2016 ao somar US$ 579,2 milhões. O país é o segundo maior fornecedor 
de componentes automotivos ao Brasil depois dos Estados Unidos, cujas vendas ao 

País cresceram bem menos, 8,8%. 
 
As compras da Coreia do Sul subiram 45,3% no mesmo intervalo, somando US$ 489,2 

milhões. O país ocupa o quarto lugar e se aproxima bastante da Alemanha, terceira 
colocada, que enviou ao Brasil US$ 511,4 milhões.  

 
As exportações de componentes automotivos para os quatro maiores destinos 
cresceram sobre o período de janeiro a maio de 2016. Os embarques para a Argentina 

aumentaram 12,9% com o envio de US$ 840,5 milhões em autopeças. O país 
permanece como o maior comprador do Brasil.  

 
Para os Estados Unidos os embarques registraram US$ 472,8 milhões, alta de 6,1%. 
Para o México seguiram US$ 257,6 milhões em componentes, 5,1% a mais do que no 

acumulado até maio do ano passado.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26039/balanca-de-autopecas-anota-deficit-de-us-228-bilhoes


O comércio com a Alemanha exibe números semelhantes aos registrados nos primeiros 
cinco meses de 2016. O envio de autopeças para o país cresceu 1,3% e as importações 
regrediram 0,4%.  

 

Jaguar mostra o sedã mais potente de sua história 

30/06/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

  
 

Zero a 100 em 3,5 s é o menor tempo entre os carros de passeio da Jaguar 
 
A Divisão de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover (SVO) revelou detalhes do XE 

SV Project 8, o sedã mais potente já produzido pela marca inglesa. Limitado em 300 
unidades, o modelo é equipado com um motor V8 de 600 cavalos, capaz de superar 

os 320 km/h.  
 
O carro será produzido em Warwickshire, no Reino Unido, sede da SVO, onde foram 

investidos 20 milhões de libras esterlinas pela empresa. Ainda não há previsão de 
venda do carro no mercado brasileiro. O XE SV Project 8 está no Festival de Velocidade 

de Goodwood, que ocorre até domingo.  
 
O novo Jaguar tem tração integral e câmbio automático de oito marchas que permite 

trocas sequenciais por botões no volante. O motor de oito cilindros utilizado pela SVO 
é um 5.0 turbo capaz de levar o sedã de zero a 100 km/h em 3,5 segundos, o menor 

tempo entre os carros de passeio já vendidos da empresa.  
 
Entre as mudanças em relação ao XE convencional estão componentes de titânio no 

sistema de escape, teto, para-choque traseiro e dutos de refrigeração feitos de fibra 
de carbono. Um kit aerodinâmico inclui saia dianteira com ajuste de altura, assoalho 

plano, difusor traseiro e aerofólio ajustável.  
 
A suspensão tem molas mais rígidas e amortecedores continuamente variáveis, 

ajustáveis manualmente.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26038/jaguar-mostra-o-seda-mais-potente-de-sua-historia

