05 DE JULHO DE 2017
Quarta-feira


SENADO VOTA REFORMA TRABALHISTA, INCENTIVOS E PRECATÓRIOS ANTES DO
RECESSO



SENADO APROVA URGÊNCIA PARA REFORMA TRABALHISTA, QUE VAI A PLENÁRIO DIA
12



TEMER AGRADECE BASE POR APROVAÇÃO DE URGÊNCIA DA TRABALHISTA, DIZ PORTAVOZ



REFORMA TRABALHISTA BENEFICIA EMPRESÁRIOS, DIZ PAULO PAIM



JUCÁ DIZ QUE VOTAÇÃO DE REFORMA TRABALHISTA NESTA SEMANA DEPENDE DE
ACORDO



JOÃO CAPIBERIBE DIZ QUE REFORMA TRABALHISTA PREJUDICARÁ A ECONOMIA



ÂNGELA PORTELA CRITICA PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA



SENADO APROVA REGIME DE URGÊNCIA PARA VOTAR USO DE PRECATÓRIOS



EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROJETO DE
LEI É APROVADO



ACHOU QUE IRIA SE LIVRAR DO IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO? COBRANÇA
COMPULSÓRIA PODE VOLTAR



BRASIL CRIOU 11,6 MIL NOVAS EMPRESAS EM 2015



CONHEÇA QUAIS SÃO AS EMPRESAS MAIS INOVADORAS COM SEDE NO PARANÁ



PARANÁ É O TERCEIRO ESTADO QUE MAIS GERA EMPREGOS PARA JOVENS NO PAÍS



IBGE: PAÍS TEVE AUMENTO DE EMPRESAS ATIVAS EM 2015, MAS TOTAL DE
EMPREGADOS CAI



PEQUENA E MÉDIA EMPRESA NÃO VÊ EFEITO DE REDUÇÃO DE JURO PELO BC



CONFIANÇA DOS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DIMINUI 5,8% EM JUNHO



MICROEMPREENDEDORES PODEM PARCELAR DÍVIDAS COM A RECEITA



TEM INÍCIO O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PERT



CAE APROVA MUDANÇA DE REGRA PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS



CAE APROVA PROJETO QUE FORTALECE INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL



AE APROVA EXTINÇÃO DE REGISTROS DE EMPRESA EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS



DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BALANÇOS CONTÁBEIS DE GRANDES EMPRESAS SEGUE
PARA A



CÂMARA

SENADO APROVA URGÊNCIA PARA PROJETO SOBRE CONVALIDAÇÃO DE INCENTIVOS DE
ICMS



APROVADA NA CAE EQUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PARA EMPRESAS NO BRASIL E EM
PARAÍSOS FISCAIS



REGRAS PARA O NOVO REFIS PODEM SER AINDA MAIS BONDOSAS



RECEITA FEDERAL SE OPÕE À MEDIDA PROVISÓRIA QUE CRIOU PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



OBRIGATORIEDADE DE SEGURO AMBIENTAL TEM APOIO DA CAE



'BRASIL TEM INDICADORES PIORES QUE OS DA GRÉCIA', DIZ CONSULTOR DO SENADO



MDIC FACILITA ACESSO A DADOS DE PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS E
EXPORTADOS PELO

BRASIL



MISSÃO À EUROPA BUSCA BOAS PRÁTICAS EM INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS



PARA REDUZIR JUROS DE FINANCIAMENTOS, GOVERNO VAI MUDAR LEI DE SIGILO
BANCÁRIO



BOA VISTA SCPC: PEDIDOS DE FALÊNCIA CAEM 23,5% EM JUNHO ANTE MAIO



BC: SISTEMA DE METAS E COMUNICAÇÃO DIMINUEM INCERTEZA SOBRE FUTURO DA
INFLAÇÃO



PARA SANTANDER, PERSPECTIVAS PARA BRASIL ESTÃO MELHORES DO QUE HÁ 1 ANO



DESEMPREGO ALTO FRUSTRA RETOMADA DA ARRECADAÇÃO



MEIRELLES: RECUPERAÇÃO DE BENS DE CAPITAL MOSTRA QUE PAÍS VOLTA A INVESTIR



GOVERNO TENTA REVERTER ADIAMENTO DE REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS



SANEPAR É NOTIFICADA PELO PROCON PARA EXPLICAR REAJUSTES DE 124% NA
CONTA DA ÁGUA



INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA FAZ PLANOS PARA CHEGAR MAIS COMPETITIVA EM
2030



FORD DIZ QUE GREVE EM FÁBRICA DE TAUBATÉ TRAVA INVESTIMENTO DE R$ 1,2 BI



8 DIREITOS QUE NINGUÉM PERDE NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA



VENDA DE VEÍCULOS USADOS CRESCE 10,71% EM JUNHO ANTE JUNHO DE 2016



SKF SOFRE PROCESSO DA DAIMLER APÓS ACORDO ANTITRUSTE COM UE



FENABRAVE: PREVISÃO PARA LEVES SUBIU EM FUNÇÃO DE MELHORA DO PIB E OUTROS
DADOS



FENABRAVE REVISA PROJEÇÕES PARA O ANO



PESADOS TÊM MAIS UM SEMESTRE NEGATIVO



MERCEDES-BENZ COMEÇA A VENDER CAMINHÃO EXTRAPESADO BLINDADO



VALE A PENA DAR IMÓVEL OU CARRO COMO GARANTIA DE EMPRÉSTIMO?



VOLVO LANÇARÁ MODELOS ELÉTRICOS OU HÍBRIDOS A PARTIR DE 2019



FRESA PARA SUCESSO NA USINAGEM DE COMPÓSITOS



COBRE OPERA EM QUEDA, PRESSIONADO POR DÓLAR MAIS FORTE

CÂMBIO
EM 05/07/2017
Compra

Venda

Dólar

3,318

3,319

Euro

3,762

3,763

Fonte: BACEN

Senado vota reforma trabalhista, incentivos e precatórios antes do recesso
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

O Senado definiu nesta terça-feira (4) o calendário de votações do Plenário até o
recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho. Além da reforma trabalhista, os
senadores devem analisar a convalidação de incentivos fiscais e o cancelamento de
precatórios. Todas as matérias tramitam em regime de urgência.
A reforma trabalhista (PLC 38/2017) é considerada prioridade para o governo. Pelo
acordo firmado entre os líderes partidários e o presidente da Casa, senador Eunício
Oliveira (PMDB-CE), haverá duas sessões de discussão: na quarta-feira (5), das 14h
às 22h; e na quinta-feira (6), das 11h às 14h.
— Com a aprovação da urgência, falariam apenas cinco senadores a favor e cinco
contra. Mas a Mesa fez um acordo de procedimentos com a oposição para garantir
democraticamente a participação de todos. Todos os que se inscreverem poderão falar
pelo tempo regimental — disse Eunício.
O encaminhamento e a votação da matéria estão marcados para a terça-feira da
próxima semana (11), às 11h. Durante o encaminhamento, só poderão falar os líderes
partidários, cada um por cinco minutos. Após a votação do texto principal, o Plenário
ainda precisa analisar as emendas individuais e de bancada apresentadas ao projeto.
Mesmo com o acordo, o líder do PT, senador Lindbergh Farias (RJ), avisou que oposição
vai tentar adiar ao máximo a votação do PLC 38/2017.

— A gente não concorda em votar isso em hipótese alguma. A gente vai lutar, vai usar
todas as estratégias de obstrução, requerimentos e questões de ordem possíveis. Essa
reforma trabalhista para nós é um crime contra os trabalhadores — disse Lindbergh.
O líder do Governo e relator da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), senador Romero Jucá (PMDB-RR), está confiante na aprovação do texto.
— A oposição tem que fazer o papel dela. Mas nós queremos mostrar à sociedade que
a oposição está equivocada, está sofismando, não está falando a verdade sobre os
avanços na legislação trabalhista. A conclusão vai ser na terça, o que está bom para
o governo — disse Jucá.
Precatórios e incentivos fiscais
Outra matéria prioritária para o governo é o PLC 57/2017. O texto cancela precatórios
e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais que não tenham sido sacados após
dois anos da expedição. O objetivo do Palácio do Planalto é recuperar R$ 8,6 bilhões
que estão parados na rede bancária. O senador Armando Monteiro (PTB-PE) criticou a
matéria, que tem votação prevista para esta quarta-feira (5).
— É uma medida que pode se inserir naquele conceito de contabilidade criativa. É uma
medida artificial que não contribui para o ajuste estrutural das contas públicas. Um
remendo absolutamente precário e artificial — disse Armando.
Os senadores também devem votar antes do recesso a convalidação de incentivos
fiscais concedidos pelos estados sem o aval do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz). O substitutivo da Câmara (SCD) 5/2017 ao PLS 130/2014 entra
na pauta da quarta-feira da próxima semana (12).
Para o líder do PT, o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) não apenas
convalida, mas estende irregularmente incentivos fiscais concedidos pelos estados.
— No Rio de Janeiro foi uma farra de isenções. Pelo relatório, elas ficam prorrogadas
por mais 15 anos. Não estamos só convalidando incentivos do passado. Além do
passado, estamos ampliando por 15 anos a guerra fiscal no Brasil. Isso é uma loucura
completa. A gente vai ficar com guerra fiscal permanente — disse Lindbergh Farias.
O líder do Governo defende a aprovação das duas matérias.
— São dois projetos importantes. O dos precatórios retira recursos dos bancos e
devolve ao Tesouro. Portanto, o governo ganha e os bancos perdem. Na questão da
convalidação, são garantias jurídicas aos investimentos feitos em diversos estados —
afirmou Romero Jucá.
Senado aprova urgência para reforma trabalhista, que vai a plenário dia 12
05/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Texto da reforma trabalhista será apreciado pelo Senado em caráter de
urgência e deve ser votado na terça-feira (12)

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (4) por 46 votos a 19 o requerimento
de urgência para a votação da reforma trabalhista, o que favorece o governo de Michel
Temer. Com isso, o projeto – aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

na semana passada – será votado no plenário sem que sejam aceitas modificações
incluídas ao longo da votação. Também não precisará respeitar prazos, o que torna
possível sua votação na próxima terça-feira (12).
A oposição tentou evitar a aprovação. O PT tentou obstruir e pediu votação nominal,
como forma de atrasar a votação. A Rede também encaminhou voto contrário, junto
com o PT e PCdoB.
O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou que havia sido combinado com a base que não
seria encaminhada proposta de urgência para o projeto, apesar de já ter sido divulgado
pelos senadores da base que isso seria feito. Ele criticou o processo, disse que
prejudica o trabalhador, em especial gestantes e lactantes. Também criticou a previsão
de trabalho intermitente. Os dois pontos foram acordados, na CCJ, que serão objeto
de vetos pelo presidente Michel Temer ao sancionar a lei.
Na CCJ, foi aprovado por 16 votos a 9 o relatório favorável à reforma trabalhista, do
senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo Michel Temer na Casa. A sessão
durou quase 14 horas ininterruptas. Houve uma abstenção. Três emendas ao projeto
foram rejeitadas.
Na sessão, foram acordados oito pontos, com exclusão de trechos, com veto
presidencial, e inclusão de novos artigos numa medida provisória que será publicada.
Entre esses pontos anunciados por Jucá, com o objetivo de agradar a oposição, estão
a alteração no modelo do trabalho intermitente, visando melhorá-lo, e prevendo uma
quarentena de 18 meses da transição de um contrato para outro. Também será
excluída a multa prevista ao trabalhador.
Entre as outras mudanças estão: a jornada de 12 horas por 36 horas será alterada e
essa forma de contratação será prevista por acordo coletivo ou contratação coletiva,
ressalvado o trabalho doméstico; será preservada a obrigatoriedade da presença do
sindicato na negociação coletiva; gestantes e lactantes não trabalharão em locais
insalubres; e foi excluído um dos temas mais polêmicos, que era o vínculo da
indenização em casos de assédio ao salário do trabalhador ou trabalhadora. Jucá
afirmou ainda que o governo estuda alternativa em relação ao imposto sindical.
Temer agradece base por aprovação de urgência da trabalhista, diz porta-voz
05/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, fez pronunciamento nesta
terça-feira, 4, no Palácio do Planalto para exaltar o apoio da base na aprovação da
urgência da reforma trabalhista no Senado e fez uma mensagem em tom otimista com
números que supostamente sustentam a versão do governo de retomada da
economia. “O presidente da República congratula-se e agradece a sua base de apoio
no Senado Federal pelo importante resultado obtido na tarde de hoje”, afirmou.
Parola destacou que o placar de 46 votos favoráveis e 19 contrários à tramitação em
regime de urgência é uma “expressiva margem”. “Cerca de 70% dos votos dados. É
mais um sinal do comprometimento da base de apoio ao governo com as medidas que
estão modernizando o Brasil e nossa economia”, disse.
Sem citar a crise política e jurídica vivida pelo presidente, Parola disse que “os
resultados concretos” das medidas tomadas por Temer “já se fazem sentir no cotidiano
das pessoas e nos números da economia brasileira” e citou indicadores recentes, como
um superávit em junho de mais de US$ 7 bilhões.
“O Brasil teve em junho o melhor resultado para o mês da série histórica, ou seja,
desde 1989”, afirmou, acrescentando que as exportações cresceram quase 24% em
comparação com junho do ano passado.

Parola destacou ainda pesquisa divulgada na segunda-feira, 3, pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) que mostra que as vendas das fábricas brasileiras
aumentaram 5,5% em maio. “A Utilização da Capacidade Instalada na indústria
também melhorou e está em 77,4%”, citou.
O porta-voz também lembrou que as venda de veículos novos no Brasil subiu 13,49%
em junho, o segundo mês de crescimento consecutivo, e que este mercado não
apresentava expansão na primeira metade do ano desde 2013. “Dados positivos
confirmam o diagnóstico de retomada do crescimento, com geração de empregos e
renda”, disse.
Segundo Parola, esses dados “vêm somar-se aos números já mais conhecidos de
queda da inflação e da taxa de juros, e de redução do desemprego, o que confirma
que o País deixou para trás a recessão e está de volta aos trilhos do crescimento e da
criação de mais empregos”.
Reforma trabalhista beneficia empresários, diz Paulo Paim
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

Ao comentar a tramitação da reforma trabalhista, o senador Paulo Paim (PT-RS)
declarou em Plenário nesta terça-feira (4) que o conjunto de medidas é “truculento,
pesado e desproporcional” de uma forma jamais vista desde a ditadura militar de 1964.
Ele afirmou que as reformas foram elaboradas construídas para beneficiar os
empresários e, citando as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer e seus
assessores, contestou a legitimidade do governo para apresentar tais propostas.
O senador disse acreditar que os deputados não leram o texto da reforma trabalhista
quando o aprovaram, e lamentou a aprovação do regime de urgência na tramitação
da proposta no Senado. Paulo Paim cobrou uma análise apurada do texto, sob pena
de o Senado abrir mão de seu papel de legislar.
- O Senado deu uma de Pôncio Pilatos: 'Não sei, não li, não vi, mas voto a favor'. É
mais ou menos isto, porque é impossível que em um projeto dessa grandeza os
Senadores não possam mudar uma vírgula, um ponto - dise o senador.
Paim afirmou que o texto “arrasa” a Justiça do Trabalho, reduz o poder fiscalizador
dos sindicatos e expõe mulheres gestantes ao trabalho em áreas insalubres, além de
retirar outros direitos dos trabalhadores que foram conquistados em décadas de luta.
Jucá diz que votação de reforma trabalhista nesta semana depende de acordo
05/07/2017 – Fonte: EM.com
O líder do governo do Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta terça-feira, 4,
que vai depender de um entendimento entre os líderes partidários a votação da
reforma trabalhista ainda nesta semana. A previsão é que o plenário da Casa aprove
na tarde desta terça-feira, 4, a urgência do projeto.
"Não temos essa vontade de votar de qualquer forma. (Vai depender de um) Factível,

possível, entendimento com a oposição para discutir", afirmou Jucá. Segundo ele, no
entanto, a definição do calendário caberá ao senador Eunício Oliveira (PMDB-RR).
Na segunda-feira, 3, Jucá disse que não descartava votar ainda nesta semana. Com a
aprovação da urgência, será possível que o projeto seja pautado já na quinta-feira.
A proposta foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado em meio a protestos da oposição, que agora tenta adiar a votação
no plenário.
João Capiberibe diz que reforma trabalhista prejudicará a economia
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador João Capiberibe (PSB-AP) afirmou nesta terça-feira (4) que a reforma
trabalhista proposta pelo governo Temer (PLC 18/2017) não é boa nem para os
trabalhadores nem para os patrões. Um dos piores pontos do texto, para Capiberibe,
é o fato de os acordos negociados passarem a valer mais do que a legislação.
O senador afirmou que, numa situação em que há 14 milhões de desempregados, os
trabalhadores não terão força para negociar melhores condições de emprego. A pessoa
que não aceitar os termos propostos para o manter o emprego simplesmente ficará
sem vaga de trabalho, sujeito até a passar fome.
Além disso, Capiberibe explicou que em um curto prazo pode parecer que os patrões
vão ser beneficiados, uma vez que poderão dispensar os que têm salários mais altos
e contratar mão-de-obra mais barata.
No entanto, o senador afirmou que há consequências para a economia. Rendimentos
menores significam queda no consumo, que acarreta menor arrecadação de impostos
e maior déficit público. Assim, segundo ele, não há vencedores com a aprovação da
reforma:
— Uma reforma feita sob encomenda para que todos tenham prejuízos: patrões e
trabalhadores. Portanto, ainda é tempo para uma reflexão para que a gente faça as
mudanças que têm que ser feitas, que volte para a Câmara e vá se aprimorando.
Ângela Portela critica pontos da reforma trabalhista
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias
A senadora Ângela Portela (PDT -RR) criticou, nesta terça-feira (4), diversos pontos
da reforma trabalhista e classificou as mudanças propostas pelo governo de
retrógradas e cruéis com os trabalhadores.
A prevalência do negociado sobre o legislado é um dos itens que preocupa a senadora.
Segundo ela, isso pode permitir, entre outros pontos, o fracionamento de férias em
períodos muito curtos, o que praticamente inviabilizaria o uso desse direito.
Outro ponto que Ângela acredita ser prejudicial aos trabalhadores é a possibilidade de
terceirização nas atividades-fim das empresas. Segundo ela, esse mecanismo pode

permitir que os empregados sejam demitidos e recontratados, pela mesma empresa,
como terceirizados, com salários menores.
A senadora questionou também a criação da figura do autônomo que presta serviços
contínuos e exclusivos para a mesma empresa. Assim, ele poderá trabalhar por anos,
sem que seja estabelecido qualquer vínculo de trabalho.
— [Esse autonômo] não verá reconhecido pela empresa e por seus dirigentes os
direitos que a lei lhe reconhece. Se tiver ao seu lado um funcionário contratado pela
mesma empresa, que faz os mesmos serviços e cumpre os mesmos horários, mas
ganha três vezes mais do que ele, nada poderá fazer. Se suas condições de trabalho
forem mais precárias, nada poderá reclamar — explicou.
Senado aprova regime de urgência para votar uso de precatórios
05/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O Senado aprovou nesta terça (4) regime de urgência para a votação do projeto de
lei que permite a incorporação da verba destinada ao pagamento de precatórios.
Com isso, a votação fica para a próxima quarta (12).
Esses recursos são a principal aposta do governo para obter receitas extraordinárias
no curto prazo e desbloquear parte do Orçamento na revisão orçamentária do fim
deste mês.
Na semana passada, a Polícia Federal parou de emitir passaportes alegando falta de
recursos. O governo afirma que o represamento atinge todos os ministérios e não é
problema exclusivo da Fazenda.
O projeto de lei permite ao governo incorporar às suas receitas os valores de
precatórios vencidos há mais de dois anos e não sacados. Os precatórios são dívidas
decorrentes de decisões judiciais.
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 imediatamente.
Exclusão do PIS e COFINS da Contribuição Previdenciária – Projeto de Lei é
aprovado
05/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
aprovou, no último dia 20, proposta que exclui da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) o valor referente
ao PIS/Pasep e à Cofins.
Foi aprovado o Projeto de Lei 4281/16, do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que
altera a Lei 12.546/11.
Segundo o autor, a sistemática legal atual “gera um efeito nefasto de tributação em
cascata”, ou seja, tributos compondo a base de cálculo de outros. Ainda de acordo
com Bezerra, a Justiça Federal vem decidindo que a Cofins não deve integrar a base
de cálculo da CPRB.
Relator na comissão, o deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) defendeu a aprovação do
projeto. Pereira argumentou que a CPRB foi criada para desonerar a folha de
pagamentos e reduzir a distorção econômica no mercado de trabalho.

“Esse modelo de cobrança da contribuição previdenciária surgiu exatamente para
evitar o excesso de encargos sobre os salários, mas acabou desencadeando uma óbvia
distorção, ao incluir na base da contribuição os valores do PIS e do Cofins”, avaliou
Pereira.
“Ainda que se arrecade mais no curto prazo, esses efeitos contribuirão para uma
corrosão ainda maior da base tributária futura”, disse.
Pela proposta, o Poder Executivo estimará o montante da renúncia fiscal decorrente
da medida e o incluirá no projeto da lei orçamentária apresentado após a publicação
da lei, em caso de aprovação.
Tramitação
De caráter conclusivo, a proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Achou que iria se livrar
compulsória pode voltar

do imposto sindical obrigatório? Cobrança

05/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Proposta da reforma trabalhista, o fim do imposto sindical passou intocado
pela Câmara dos Deputados, mas virou moeda de troca do governo ao chegar
no Senado. Entenda o que pode acontecer

Aniele Nascimento/Gazeta do Povo
Polêmica proposta da reforma trabalhista, o fim do imposto sindical obrigatório era um
candidato a “boi de piranha” de aliados do governo. A extinção da cobrança
compulsória sequer foi proposta pela equipe de Michel Temer (PMDB), já antevendo
uma rejeição ao tema.
Mas o assunto foi incorporado ao texto pelo relator da proposta na Câmara dos
Deputados, Rogério Marinho (PSDB-RN). E passou intocado pela Câmara. Foi no
Senado que o tema espinhoso voltou a ser moeda de troca –agora o fim da cobrança
obrigatória está na berlinda e há a possibilidade de o imposto voltar travestido de
outro nome.
Já faz algumas semanas, desde que a proposta começou a tramitar no Senado, que é
ventilada a possibilidade de a reforma trabalhista extinguir o imposto sindical, mas a
contribuição compulsória voltar por meio de Medida Provisória. Uma fonte que
acompanha esse processo de perto foi questionada pela Gazeta do Povo duas vezes
sobre essa possibilidade. Em ambas, ela disse que essa afirmação não foi feita pelo
presidente Temer.
Saiba mais: Sistema S arrecada quatro vezes mais que o imposto sindical. Mas nele
ninguém mexe
De fato, Temer não fala nada, mas os boatos correm soltos na boca de interlocutores
e sindicalistas. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), fala

abertamente sobre o tema até em suas redes sociais. No Twitter, na segunda-feira
(3), Jucá confirmou que o governo está discutindo a criação de Medidas Provisórias
para que o presidente possa vetar as propostas questionadas pelos senadores, sem
atrasar o cronograma da reforma com um eventual retorno à Câmara.
Uma das MPs que pode ser editada mexe justamente com o fim da obrigatoriedade do
imposto sindical. Acenar com essa possibilidade já ajudou a esvaziar a última greve
geral, marcada para 30 de junho e que teve baixa adesão das centrais. O deputado
federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, é apontado como um dos
responsáveis pela dissidência na mobilização e também é um dos articuladores de um
novo acordo que não mexa tanto no dinheiro recebido pelos sindicatos e centrais.
Saiba mais: O que é imposto sindical
Na ocasião da última greve geral, sindicalistas pediram mudanças na reforma e
receberam uma indicação positiva do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Para
evitar que o movimento descambasse em um grande “Fora Temer”, ele sinalizou a
boa-vontade do governo em editar uma MP permitindo a cobrança assistencial também
dos trabalhadores não sindicalizados. O detalhe é que faz apenas quatro meses que o
Supremo Tribunal Federal (STF) vedou a cobrança dessa taxa assistencial – que ajuda
a manter a estrutura dos sindicatos – para quem não é filiado à entidade.
Saiba mais: O que é contribuição sindical
Para dar conta de refazer a taxa sem contrariar o STF, a opção estudada pelo governo
é a de unificar o imposto sindical e a contribuição assistencial em uma única taxa,
compulsória, e que receberia o nome de “contribuição de assistência e de negociação
coletiva”. De acordo com o site Poder 360, haveria uma regra de transição entre o fim
do imposto e a cobrança da nova taxa. A diferença é que a nova contribuição não seria
destinada exclusivamente para os sindicatos, mas a arrecadação seria dividida entre
centrais, confederações, federações e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os
porcentuais da divisão ainda seriam acertados.
Sobre a volta do imposto sindical, Jucá diz que o governo ainda não tem uma definição.
Mas parece que o fim da cobrança obrigatória fica mais distante – e o trabalhador,
sindicalizado ou não, perderia a chance de escolher contribuir ou não com seu
representante de classe.
Brasil criou 11,6 mil novas empresas em 2015
05/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro

Em 2015, o país tinha 5,1 milhões de empresas e outras organizações ativas, que
empregavam 53,3 milhões de pessoas –Arquivo/Agência Brasil
O Brasil ganhou aproximadamente 11,6 mil novas empresas e outras organizações
ativas em 2015, um aumento de 0,2% em relação a 2014. O número de pessoal
ocupado assalariado diminuiu 3,6% – menos 1,8 milhão de trabalhadores. Os dados
fazem parte do Cadastro Central de Empresas (Cempre), divulgado hoje (5) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2015, o país tinha 5,1 milhões de empresas e outras organizações ativas, que
empregavam 53,3 milhões de pessoas, sendo 46,6 milhões (87%) assalariadas e 7
milhões (13%), sócias ou proprietárias.

Em comparação com 2014, o número de sócios e proprietários caiu 0,1% no período,
ou 7,7 mil pessoas. Também foi registrada queda no total de salários e outras
remunerações (-4,8%) e no salário médio (-3,2%). É a primeira vez que o pessoal
ocupado total e assalariado cai desde o início da série, em 2007. Os salários e outras
remunerações totalizaram R$1,6 trilhão. O salário médio mensal foi de R$ 2.480,36
ou três salários mínimos.
Apesar da perda de empregos no ano passado em relação a 2015, a pesquisa mostra
que entre 2010 e 2015, as empresas e outras organizações formais geraram 3,6
milhões de novos vínculos empregatícios, tendo passado de 43 milhões para 46,6
milhões de pessoas.
Natureza jurídica
As entidades empresariais representaram 90,4% do total de empresas do país, 75,3%
do pessoal ocupado assalariado e 63% dos salários e outras remunerações. Apesar
disso, pagaram os salários médios mensais mais baixos (R$ 2.168,45).
Os órgãos das administrações públicas eram 0,4% desse total, porém absorveram
18% do pessoal ocupado total, 20,7% do pessoal ocupado e pagaram 30,4% dos
salários e outras remunerações. A administração pública pagou os salários médios
mensais mais elevados (R$ 3.592,33).
As entidades sem fins lucrativos totalizaram 9,2% das empresas e outras organizações
e foram responsáveis por 6,7% do pessoal ocupado, 7,1% do pessoal assalariado e
6,5% dos salários e outras remunerações. Essas entidades foram as que pagaram
melhor depois dos órgãos da administração pública (R$ 2.354,90).
Ainda segundo o estudo, em 2015 houve aumento de 0,6% de empresas públicas,
mais 128 empresas, e queda de 124,4 mil postos de trabalho (-1,3%). Nas entidades
empresariais, houve queda de 2,9 mil empresas (-0,1%) e de 1,6 milhão em pessoal
ocupado assalariado (-4,5%). Por outro lado, as entidades sem fins lucrativos
aumentaram em número e pessoal ocupado, com 14,4 mil novas empresas e outras
organizações (3,2%) e aumento de 16 mil novos empregados assalariados (0,2%).
Atividades econômicas
A pesquisa indica também que a seção Comércio: reparação de veículos automotores
e motocicletas figura desde 2010 como a atividade que mais concentra a maior parte
de pessoal ocupado assalariado, e chegou a 9,1 milhões de pessoas em 2015. Em
comparação com 2014, concentrava o maior número de empresas e outras
organizações (39,2%), pessoal ocupado total (22,1%) e pessoal ocupado assalariado
(19,5%). Já em salários e outras remunerações ficou na terceira colocação (12,4%).
Indústrias de transformação aparecem em segundo lugar na variável pessoal ocupado
total (15,4%) e salários e outras remunerações (17,6%). Devido à redução de 649 mil
pessoas assalariadas em relação a 2014, caiu para a terceira posição em número de
empresas (8,3%). A administração pública, defesa e seguridade social assumiu a a
segunda posição em número de assalariados (16,7%) e foi a primeira colocada em
salários e outras remunerações (23,5%).
Análise regional
Assim como em anos anteriores, a Região Sudeste concentrou o maior número de
organizações, 2,9 milhões de unidades (51,1%), bem como de pessoas ocupadas
(26,9 milhões) e dos salários e outras remunerações (R$840,3 bilhões). A Região Sul
foi a segunda com maior número de unidades (22%) e em salários e outras
remunerações (16,2%).
O Nordeste ficou em segundo lugar em pessoal ocupado total (18,1%) e em pessoal
ocupado assalariado (18,7%) e na terceira posição em número de unidades locais
(15,4%) e em salários e outras remunerações (14,6%). A Região Centro-Oeste ficou

na quarta colocação em todas as variáveis analisadas e a Região Norte na quinta, com
as menores participações.
Conheça quais são as empresas mais inovadoras com sede no Paraná
05/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Ranking do jornal Valor Econômico em parceria com a PwC traz o ranking das
empresas que mais investem e priorizam a área de pesquisa e
desenvolvimento

O Paraná é sede de oito das 150 empresas mais inovadoras com atuação no Brasil. São
empresas dos setores de bens de consumo, farmacêutico, agronegócio, energia
elétrica e serviços que priorizam o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
e que estão conseguindo colher os resultados dos seus investimentos. Os dados fazem
parte do Anuário Valor Inovação, ranking elaborado pelo jornal Valor Econômico em
parceria com a consultoria PwC.
Confira o ranking das empresas inovadoras com sede no Paraná
Confira o ranking completo das 10 empresas mais inovadoras do Brasil
Líder
Segundo o ranking, a empresa com sede no Paraná mais bem colocada é o Grupo
Boticário. O grupo está na sexta colocação nacional, atrás apenas da Embraer,
Whirpool, 3M Brasil, Natura e Bradesco. É a segunda vez consecutiva que a empresa
paranaense aparecer em sexto lugar.
Ela ganha destaque no ranking por investir de 3% a 4% da sua receita líquida em
inovação. Apesar de não relevar o seu lucro, o Grupo Boticário faturou no ano passado
R$ 11,4 bilhões, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Ele está apenas
atras da Unilever e da Natura em seu segmento e detém 10,6% do mercado de saúde,
beleza e higiene do Brasil.
Na sede em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o grupo possui um
centro de P&D e conta com 250 funcionários dedicados a pensar e a propor soluções
inovadoras para os negócios da companhia. A empresa tem, ainda, 23 patentes
registradas no Brasil e cinco no exterior.
O ranking
O Paraná tem, além do Grupo Boticário, outras sete empresas na lista. O número é
ainda maior se considerarmos aquelas empresas que não consideram a sua sede do
estado, mas tem fábrica ou unidade na região. É o caso, por exemplo, da Ambev e
Mondelēz.
As empresas que participaram da pesquisa, elaborada pelo jornal Valor Econômico em
parceria com a consultoria PwC, foram avaliadas nos seguintes requisitos, entre
outros: investimento das companhias em P&D/Inovação; tipos de inovação
desenvolvidos; número de patentes e centros de pesquisa; quantidade de funcionários
dedicados à P&D; e resultados alcançados.

Confira, abaixo, a lista com as oito empresas com sede no Paraná que estão entre as
150 mais inovadoras do Brasil. As informações são do anuário Valor Inovação.

Paraná é o terceiro estado que mais gera empregos para jovens no País
05/07/2017 – Fonte: Bem Paraná
O mercado de trabalho para os jovens está reaquecendo e novas oportunidades de
emprego estão surgindo, segundo o Ministério do Trabalho. De acordo com dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de 1,24 milhão de
contratações em maio, 611,42 mil foram de trabalhadores com até 29 anos. Como
resultado, a diferença entre admissões e desligamentos gerou um saldo positivo de
73,29 mil novas vagas somente para essa faixa etária.
O estado que mais empregou jovens em maio foi São Paulo, com a criação de 26.861
vagas formais para trabalhadores com até 29 anos. A maioria, 20.123, tinha entre 18
e 24 anos. Em segundo lugar ficou Minas Gerais, com um saldo positivo de 14.581,
sendo 10.140 para a faixa de 18 a 24. E o terceiro foi o Paraná, com saldo de 6.150.
Segundo o Ministério do Trabalho, esta não foi a primeira vez que a criação de
empregos para trabalhadores jovens teve um desempenho positivo no Caged. De
janeiro a maio, o grupo de trabalhadores de até 24 anos teve saldo positivo de 320,55
mil vagas formais de trabalho. O saldo entre admitidos e demitidos de todas as faixas
etárias nesses cinco meses chegou a 25,23 mil vagas, ou seja, 12 vezes menor.
No acumulado dos últimos 12 meses, quando o saldo geral foi negativo em 887,62 mil
vagas, a criação de vagas para os mesmos trabalhadores de até 24 anos apresentou
saldo positivo de 545, 91 mil vagas.
“Embora as faixas etárias mais elevadas ainda não tenham apresentado saldos
positivos de emprego, a forte presença dos jovens na geração de empregos formais
deve ser comemorada, considerando as dificuldades que esse grupo enfrenta no
mercado de trabalho”, informou o ministério, em nota, citando dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta que, no 1º trimestre de 2017, a taxa de
desocupação dos trabalhadores entre 18-24 anos foi 28,8%, o dobro da média nacional
(13,7%).
Atividade econômica
Dos oito setores de atividade econômica, seis deles concentram os maiores saldos
positivos de emprego para jovens dos 18 aos 24 anos, segundo o ministério. Só o
setor de serviços, em maio, abriu 21,8 mil vagas formais para esses trabalhadores.
Na indústria da transformação, foram 12,6 mil, e no comércio, 11,8 mil postos.

Também tiveram desempenho positivo para esta faixa etária, a construção civil, com
saldo de mil postos; os serviços de utilidade pública, com cerca de 400; e a extrativa
mineral, com 165 vagas a mais.
IBGE: País teve aumento de empresas ativas em 2015, mas total de
empregados cai
05/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O País tinha 5,1 milhões de empresas e outras organizações formais ativas no ano de
2015, um aumento de 0,2%, ou 11,6 mil a mais que no ano anterior. No entanto, o
total de empregados diminuiu pela primeira vez, enquanto que os salários pagos
também encolheram, segundo os dados do Cadastro Central de Empresas (Cempre)
divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Essas empresas e organizações empregavam 53,5 milhões de pessoas, sendo 46,6
milhões (87%) como pessoal ocupado assalariado e 7 milhões (13%) na condição de
sócio ou proprietário. Os salários e outras remunerações totalizaram R$ 1,6 trilhão
naquele ano, com salário médio mensal de R$ 2.480,36, o equivalente a 3,1 salários
mínimos.
Em 2015, o total de ocupados recuou 3,1% em relação a 2014: o contingente de
assalariados encolheu 3,6%, menos 1,7 milhão de pessoas, e o número de sócios e
proprietários caiu 0,1%, 7,7 mil a menos. O total de salários e outras remunerações
também diminuiu, -4,8%, e o salário médio mensal foi reduzido em 3,2%, já
descontada a inflação. Segundo o IBGE, foi a primeira queda no pessoal ocupado total
e no contingente de assalariados desde o início da série histórica, em 2007.
Os homens receberam, em média, R$ 2.708,22 em 2015, e as mulheres, R$ 2.191,59,
o equivalente a 23,6% menos. O pessoal ocupado assalariado com nível superior
recebeu, em média, R$ 5.349,89, enquanto o pessoal sem nível superior, R$ 1.745,62,
renda 206,5% inferior.
Na comparação com o ano anterior, o rendimento das mulheres caiu 2,3%, o dos
homens recuou 3,5%. Entre o pessoal ocupado assalariado sem nível superior, a queda
foi de 4,3%, ao passo que os salários do pessoal com nível superior encolheram 3,8%.
As empresas e organizações formais ativas no País detinham 5,6 milhões de unidades
locais. A Região Sudeste concentrou 2,9 milhões dessas unidades locais (51,1%), além
de 26,9 milhões de pessoas ocupadas (50,2%), 23,2 milhões das assalariadas (49,8%)
e R$ 840,3 bilhões (53,9%) dos salários e outras remunerações. Apesar de expressiva,
foi a primeira vez que o Sudeste teve participação abaixo de 50% no pessoal ocupado
assalariado desde o início da série histórica.
A seção “Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas” manteve a
maior participação no total de empresas e outras organizações (39,2%), no pessoal
ocupado (22,1%) e no pessoal ocupado assalariado (19,5%). Apesar disso, o
segmento ocupou a terceira colocação (12,4%) em salários e outras remunerações.
No período de 2010 a 2015, as empresas e outras organizações formais geraram 3,6
milhões de novos vínculos empregatícios assalariados, sendo que 71,7% ocorreram
em quatro seções: Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
(29,4% do total); Saúde humana e serviços sociais (15,0%) Atividades administrativas
e serviços complementares (14,1%); e Educação (13,1%).

Pequena e média empresa não vê efeito de redução de juro pelo BC
05/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A política de queda dos juros adotada pelo Banco Central desde o fim do ano passado
ainda não trouxe efeitos positivos segundo 7 de cada 10 donos de pequenas e médias
empresas.
Para mais da metade desses empresários (56%), não houve efeitos positivos da
diminuição dos juros, mostra pesquisa do Insper. Outros 16% disseram que a queda
afetou seus negócios negativamente.
Os demais 28% apontaram melhora com a política monetária do BC.
Gino Olivares, professor de economia do Insper, afirma que a baixa percepção de
melhora pelo empresariado decorre, em parte, da necessidade de prazo maior (de ao
menos dois ou três trimestres) para que essa política do Banco Central impacte
plenamente a economia.
O BC começou a cortar os juros em outubro do ano passado, quando eles estavam em
14,25% ao ano. A taxa atual é de 10,25%.
Além disso, insatisfações com o cenário político e econômico podem contaminar a
percepção dos empresários a respeito de medidas promovidas pelo governo, diz
Olivares.
Felipe dos Anjos Chiconato, consultor do Sebrae-SP, afirma que o modo muitas vezes
inadequado pelo qual empresários se relacionam com crédito torna mais difícil que
obtenham empréstimo com taxas de juros atraentes e percebam melhora no mercado.
"Boa parte deles escolhe a linha de crédito pela comodidade, preferindo o cheque
especial em grandes bancos à busca por agências de fomento ou cooperativas, que,
em geral, têm taxas menores."
As taxas de juros em operações de cheque especial para pessoa jurídica tiveram queda
tímida entre outubro de 2016 e maio deste ano, indo de 340,5% ao ano para 339,5%,
de acordo com dados do BC.
Já operações de capital de giro tiveram juros médios reduzidos de 25,4% para 22,3%
no período.
Para Joseph Couri, presidente do Simpi (sindicato das micro e pequenas indústrias), o
fato de o crédito ainda ser pouco acessível a pequenas empresas faz com que essas
reduções, na prática, tenham pouco efeito.
Pesquisa da instituição aponta que, em maio, 62% das micro e pequenas indústrias
apontavam ter capital de giro em nível insuficiente ou limitado.
CONFIANÇA
O estudo do Insper também indicou que, apesar da crise política iniciada com a delação
premiada dos sócios da JBS em maio, a confiança dos pequenos empresários para o
próximo trimestre ficou estável.
Para o levantamento, feito em parceria com o Santander, foram ouvidos 1.292
empresários. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos.

Confiança dos micro e pequenos empresários diminui 5,8% em junho
05/07/2017 – Fonte: Agência Brasil
O Indicador de Confiança do Micro e Pequeno Empresário (ICMPE) registrou 46,9
pontos em junho. Comparado com maio, o recuo foi de 2,9 pontos ou, em termos
percentuais, uma queda de 5,8%. Na variação anual, o índice supera os 42,9 pontos
de junho do ano passado.
O indicador varia de zero a 100, sendo que quanto mais acima de 50 pontos, maior é
a confiança; quanto mais abaixo, maior a desconfiança. Os dados foram divulgados
hoje (4) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL).
“Ao longo dos últimos anos, a sondagem mostrou que a crise política é fator sempre
relevante para justificar o pessimismo com o futuro da economia. Havendo o
aprofundamento do impasse político e, por consequência, o adiamento das reformas
estruturais, corre-se o risco de a confiança voltar ao patamar do auge da crise, adiando
ainda mais a recuperação econômica”, analisou o presidente da CNDL, Honório
Pinheiro.
O Indicador de Confiança é composto pelo Indicador de Condições Gerais e pelo
Indicador de Expectativas. Por meio da avaliação das condições gerais, busca-se medir
a percepção dos micro e pequenos varejistas e empresários de serviços sobre os
últimos seis meses. Por meio das expectativas, busca-se medir o que se espera para
os próximos seis meses.
Piora na economia
O Indicador de Condições Gerais, que avalia o retrospecto do micro e pequeno
empresário sobre o desempenho de suas empresas e da economia nos últimos seis
meses, atingiu 32,2 pontos em junho, ante 34,5 pontos em maio. “Para a maioria dos
micro e pequenos empresários a situação econômica do país e de suas empresas vem
piorando com o passar do tempo”, diz o boletim.
Para 67% dos micro e pequenos empresários de varejo e serviços, a economia piorou
ou piorou muito, enquanto só 10% consideram ter havido melhora. Com os negócios,
uma proporção menor, 53%, julga ter havido piora.
Entre os empresários que avaliaram que a situação de seu próprio negócio piorou nos
últimos seis meses, 66% identificou a piora com a queda das vendas. Outros 13%
dizem que a situação de seu negócio piorou em razão do aumento dos preços de
insumos ou produtos e 8% alegam atuar em um ramo que está em baixa. Além desses,
6% mencionam o crescimento da inadimplência.
Futuro
O Indicador de Expectativas, que serve de termômetro para avaliar o que o empresário
aguarda para o futuro, mostrou que quatro em cada dez (41%) micro e pequenos
empresários estão confiantes com o futuro da economia brasileira. Quando
perguntados sobre a realidade da sua empresa, o índice é maior e chega a 53% dos
empresários consultados. O percentual de pessimistas com a economia e com os
negócios é de 24% e de 14%, respectivamente.
Entretanto, 41% dos empresários que se dizem confiantes não sabem explicar a razão
de seu otimismo, apenas acreditam que coisas boas acontecerão. Há também 21%
que acreditam que a crise política será resolvida e 14% que observam sinais de
melhora no cenário macroeconômico.

Entre os que estão otimistas com o próprio negócio, 37% também não sabem a razão,
22% acreditam que é devido à boa gestão do próprio negócio e 14% creem que é
devido aos investimentos para enfrentar a crise.
Entre os entrevistados, 45% dos empresários acredita que o faturamento das suas
empresas deve se manter estável nos próximos seis meses. Destes, 40% acreditam
que deve aumentar e apenas 8% acreditam que suas receitas cairão. Entre os que
esperam crescimento, 32% não sabem apontar a razão do otimismo, enquanto 20%
creditam a melhora à busca de novas estratégias de vendas e 16% afirmam ter
melhorado a gestão da empresa.
Microempreendedores podem parcelar dívidas com a Receita
05/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Débitos poderão ser pagos em até 120 vezes com parcela mínima de R$ 50; prazo
para aderir ao programa termina em outubro

Microempreendedores Individuais (MEIs) com boletos atrasados podem solicitar o
parcelamento da dívida à Receita Federal até 2 de outubro. Será permitido dividir em
até 120 prestações os valores vencidos até maio de 2016. É a primeira vez, desde a
criação do MEI, em 2009, que o governo abre um programa de parcelamento de
débitos.
O pedido deve ser solicitado por meio do site da Receita Federal, do Portal e-CAC e do
Portal do Simples Nacional, entre 8h e 20h. O aplicativo calcula a quantidade de
parcelas de forma automática, considerando o maior número de parcelas possível. O
valor de cada parcela mensal será acrescido de juros da taxa Selic mais 1%,
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. O valor mínimo
das parcelas é R$ 50.
Ainda de acordo com a receita, o parcelamento:
* abrange a totalidade dos débitos exigíveis;




independe de apresentação de garantia;
implica confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos;
será considerado automaticamente deferido depois de decorridos 90 noventa dias
da data de sua protocolização, caso não haja manifestação da autoridade
concedente.

O parcelamento será rescindindo se ocorrer a falta de pagamento de três parcelas,
consecutivas ou não; ou existir saldo devedor após a data de vencimento da última
parcela.
De acordo com a instrução normativa que disciplina o parcelamento, não podem ser
parcelados débitos, como os inscritos em Dívida Ativa da União, os relativos aos
Impostos sobre Operações Referentes à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e sobre
Serviços de Qualquer Natureza inscritos em dívida ativa dos estados ou municípios,
além de multas por descumprimento de obrigação acessória e débitos relativos à
contribuição previdenciária descontada de empregado.

Tem início o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT
05/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Desde ontem, 3 de julho, os contribuintes podem regularizar dívidas junto à
Receita Federal nas condições previstas no PERT, aprovado pela Medida
Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, e regulamentado pela Instrução
Normativa RFB nº 1711/2017.
Além de visar a redução dos processos em litígios tributários, o PERT objetiva
proporcionar às empresas e aos cidadãos condições especiais para a negociação de
suas dívidas.
Nesse programa, o contribuinte pode optar por uma das seguintes
modalidades:
I) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada,
sem redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro
de 2017, e a liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com
outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB);
II) pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas;
III) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida
consolidada, sem redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017, e o restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de
90% dos juros de mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas;
b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro
de 2018, com redução de 80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de
ofício ou isoladas; ou
c) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro
de 2018, com redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de
ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada com base no valor correspondente a
um por cento da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente
anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 (um cento e setenta e
cinco avos) do total da dívida consolidada.
Quem possui dívida total igual ou inferior a R$ 15 milhões, ao optar pela terceira
modalidade tem a benesse de redução do valor do pagamento à vista em espécie para,
no mínimo, 7,5% do valor da dívida consolidada, sem reduções, que deverá ser pago
em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a
possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
As possibilidades para negociação das dívidas são bastante amplas, mas há restrições
quanto a inclusão de alguns débitos. Não estão abrangidos pelo PERT os seguintes
débitos:





vencidos após 30 de abril de 2017.
apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) e pelos Microempreendedores Individuais (MEI) .
apurados na forma do Regime Unificado de Tributos, de Contribuições e dos
Demais Encargos do Empregador Doméstico (Simples Doméstico).
apurados na forma do Regime Especial de Tributação (RET), instituído pela Lei
n° 10.931/2004






provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de
terceiros ou de sub-rogação
constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da
constatação da prática de crime de sonegação, fraude ou conluio, definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964; e.
de empresa com falência decretada.
A adesão ao PERT é formalizada mediante requerimento protocolado
exclusivamente no sítio da RFB na Internet, a partir do dia 3 de julho até o dia
31 de agosto de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo,
na condição de contribuinte ou responsável.

O contribuinte que já estiver em outros programas de refinanciamento, poderá, à sua
opção, continuar naqueles programas e aderir ao PERT, ou ainda migrar os débitos
dos outros programas para o PERT.
A Instrução Normativa RFB nº 1711 apresenta maior detalhamento sobre as regras do
Programa e outras informações podem ser obtidas em consulta à página da Receita
Federal na Internet.
CAE aprova mudança de regra para recuperação judicial de empresas
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Dalírio Beber (PSDB-SC) é autor do substitutivo aprovado pela CAE nesta
terça: objetivo é aumentar a segurança jurídica no caso de recuperação judicial
Edilson Rodrigues/Agência Senado›
Por 16 votos a favor e nenhum contra, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
aprovou nesta terça-feira (4) parecer favorável ao PLS 18/2016, do senador Fernando
Bezerra Coelho (PSB-PE), que visa dar mais segurança aos negócios jurídicos firmados
com empresa em recuperação judicial.
O projeto tramita de forma terminativa na CAE, o que dispensa análise do Plenário
para ir à Câmara dos Deputados. Como recebeu um substitutivo do relator Dalírio
Beber (PSDB-SC), ainda voltará à pauta da CAE para uma votação em turno
suplementar.
O PLS 18/2018 trata basicamente dos chamados créditos extraconcursais, que são
aqueles decorrentes de obrigações assumidas pela empresa em fase de recuperação
judicial. Tais tipos de crédito têm prioridade na ordem de pagamento, caso haja
posterior decretação de falência.
A intenção do autor é mudar a redação da nova Lei de Falência (Lei 11.101/2005) de
modo a deixar claro que os créditos são considerados extraconcursais no momento
em que o juiz decide conceder a recuperação judicial.
Fernando Bezerra lembra que da forma como é a legislação, há dúvida sobre o exato
momento em que surge o crédito extraconcursal: se com a apresentação do pedido
de recuperação; se a partir da decisão que defere o seu processamento ou se a partir
da decisão que concede a recuperação.
O relator considerou a proposta importante para afastar conflitos de interpretações,
mas apresentou emendas. Uma delas é para que a referência adotada não seja o

momento em que o juiz decide autorizar a recuperação judicial, mas uma fase anterior
do processo, que é quando o magistrado defere o processamento da recuperação
judicial.
Ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz toma uma série de decisões
importantes, como intimar o Ministério Público; comunicar as fazendas públicas;
nomear um administrador judicial e ordenar a suspensão de todas as ações individuais
contra o devedor.
— Sabemos que o país vive uma de suas piores crises econômicas, que acarretou
elevação de custos e restrição de crédito para o empresariado. Por esse motivo,
entendemos razoável fixar como marco temporal a data do deferimento do
processamento da recuperação judicial, a fim de trazer mais segurança jurídica àquela
empresa que já se encontra em dificuldades financeiras e operacionais — explicou ao
ler seu relatório.
CAE aprova projeto que fortalece Instituto Nacional de Propriedade
Industrial
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias




Proposições legislativas
PLS 62/2017

Os recursos obtidos por meio de serviços prestados pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) deverão ser reinvestidos no próprio órgão, segundo
determina o Projeto de Lei do Senado (PLS) 62/2017, do senador José Agripino (DEMRN), aprovado nesta terça-feira (4) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O Instituto arrecada mais de R$ 300 milhões por ano com a prestação de serviços para
empresas e universidades, mas, como é uma autarquia federal, o dinheiro é
contingenciado para contribuir na formação do superávit da União.
A fila de espera pelas patentes no Brasil pode chegar a onze anos atualmente. Essa
demora pode diminuir se o INPI, órgão responsável pelo registro de patentes e marcas
no país, tiver melhor infraestrutura.
Agripino apresentou a proposição para impedir que esses recursos sejam
contingenciados. A intenção, segundo ele, é garantir a modernização e agilidade dos
serviços.
Enquanto o processo de registro de patentes ou marcas no Brasil leva onze anos, nos
Estados Unidos o tempo médio é de dois anos e meio. Segundo o senador, no final de
2016 o acúmulo de processos de pedido de patentes no INPI passava dos 240 mil.
— É incorreto que um instituto que tem esse tipo de atividade e tem receitas próprias
abra mão dessas receitas ao invés de mantê-las para fortalecer o seu grau de atuação
e até de incentivos à geração de patentes — afirmou.
A proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Cristovam Buarque (PPSDF). Para ele, a matéria contribuirá para tornar mais eficaz e eficiente a atuação do

INPI, principal instrumento de implementação e garantia da propriedade industrial no
país e essencial para o avanço da inovação e do desenvolvimento tecnológico.
Se não houver recurso em Plenário, a proposta segue direto para a Câmara dos
Deputados.
AE aprova extinção de registros de empresa em até cinco dias úteis
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

No relatório, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) propõe um texto alternativo ao
projeto do senador Hélio José (PMDB-DF) e amplia o prazo para cinco dias úteis
PLS 150/2016
O processo de extinção dos registros de empresa em rede nacional integrada deverá
ser concluído em até cinco dias úteis após a baixa no órgão específico de registro. A
determinação está prevista no substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
(PLS) 150/2016, aprovado nesta terça-feira (4), na Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE). O projeto deve ser analisado em turno suplementar antes de seguir para a
Câmara dos Deputados.
No relatório, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) propõe um texto alternativo ao
projeto do senador Hélio José (PMDB-DF). A proposta original estabelecia o prazo de
dois dias úteis para a baixa do registro em todos os órgãos federais, estaduais,
distritais e municipais, a partir do protocolo do requerimento na Junta Comercial, pelo
empresário individual ou pelo representante legal de sociedade ou empresa individual.
Raupp propôs, em substitutivo, que, após a baixa do registro do empresário ou da
pessoa jurídica no órgão executor do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, deverão ser extintos os
registros do empresário ou da pessoa jurídica em todos os órgãos integrantes da
Redesim, no prazo de cinco dias úteis, sem necessidade de qualquer providência por
iniciativa do empresário ou da pessoa jurídica. A Redesim integra todos os órgãos
relacionados ao registro de empresas, em nível federal, estadual e municipal.
Contra a burocracia
Segundo Hélio José, a proposta complementa os dispositivos do Supersimples que
facilitaram a abertura de empresas. Ele argumenta que a dificuldade para abertura e
fechamento de empresas constitui um entrave para o setor produtivo e lembra que o
empreendedor não pode abrir uma nova empresa enquanto aguarda o fechamento da
anterior.
Raupp concordou com os argumentos do autor do projeto e salientou que a burocracia
no fechamento de empresas não se justifica diante da interligação de diversos órgãos
por meio de sistemas eletrônicos.
"Atualmente, existem sistemas eletrônicos que podem propiciar a interligação entre
os diversos órgãos, dispensando-se a demorada e dispendiosa comunicação da baixa
da empresa em cada um dos órgãos envolvidos. Uma maior facilidade para o
fechamento de empresas certamente fará com que os empresários possam com maior
brevidade dar novo rumo à sua vida profissional, seja abrindo nova empresa em
diferente ramo de atividade econômica ou exercendo outra profissão. Além disso,

agilizam-se os procedimentos de inventário no caso de sucessores de empreendedores
que não querem continuar a atividade econômica do sucedido", afirmou o relator.
O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) disse que o projeto é de suma importância, já
que, atualmente um empresário demora de três meses a um ano para dar baixa no
registro de sua empresa.
Divulgação obrigatória de balanços contábeis de grandes empresas segue
para a Câmara
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias




Proposições legislativas
PLS 632/2015

Todas as empresas de grande porte, mesmo as que não são “sociedades anônimas” e
sim sociedades limitadas, deverão divulgar os balanços contábeis, para promover a
transparência e a publicidade empresarial. É o que determina o Projeto de Lei do
Senado (PLS) 632/2015, aprovado nesta terça-feira (4) na Comissão de Assuntos
Econômicos, na forma de um substitutivo. O projeto ainda deverá passar por turno
suplementar de votação. Se confirmada a aprovação, o texto poderá seguir para a
Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado.
O autor da proposta, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), argumentou que, hoje em dia,
as sociedades de grande porte – aquelas com ativo superior a R$ 240 milhões ou
receita bruta anual superior a R$ 300 milhões – devem seguir as regras sobre
escrituração e elaboração das demonstrações financeiras constantes da Lei das S/As
(Lei 6.404/1976), além de passar por auditoria independente feita por auditor
registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
No entanto, não está prevista a publicação das demonstrações contábeis de todas as
empresas de grande porte que não são S/As, ou seja, a divulgação dos balanços é
opcional, e o projeto busca alterar esse ponto.
O relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), concorda com o teor da proposta, mas
apresentou um substitutivo em que atenua uma das exigências para as empresas de
grande porte de sociedade limitada. Seu texto estabelece que a divulgação obrigatória
dos demonstrativos financeiros poderá ser feita de forma resumida na imprensa oficial
e em jornais de alta circulação, para evitar custos demasiados, e publicada na íntegra
no site da CVM e no da própria empresa.
“Dada a evolução da tecnologia nas últimas décadas, acreditamos que a melhor forma
de disponibilizar as demonstrações contábeis das empresas abrangidas por esse
projeto é em sítios na internet, onde o histórico de informações poderá ser consultado
a qualquer momento e os dados de interesse do usuário das informações poderão ser
disponibilizados inclusive em formatos mais adequados para manipulação”, defendeu.
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou preocupação da CVM com o fato de
que, embora a comissão não fiscalize as empresas fechadas, parecer ser responsável
por essa fiscalização ao divulgar os balanços. Ferraço afirmou, no entanto, que a CVM

prestará um serviço à sociedade, divulgando esses balanços, mesmo não tendo
responsabilidade alguma sobre a fiscalização dessas empresas.
- A CVM continua não fiscalizando as companhias fechadas, não há alteração
nisso. Apenas vai manter, no seu site, os balanços dessas grandes companhias para
a consulta de quem desejar - ressaltou Ferraço.
Senado aprova urgência para projeto sobre convalidação de incentivos de
ICMS
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (4), requerimento de urgência para a
tramitação do projeto que autoriza o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)
a convalidar créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos e benefícios que
foram dados irregularmente.
O Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) 5/2017 ao PLS 130/2014 também
flexibiliza o quórum que exige a unanimidade na decisão autorizativa de todos os
estados e do Distrito Federal para que sejam concedidos benefícios fiscais de ICMS.
O relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), afirmou que o projeto tenta resolver a
“guerra fiscal” do ICMS entre os estados. Ele explicou que o substitutivo estabelece
que os benefícios fiscais relativos ao ICMS, tenham sido ou não concedidos na “guerra
fiscal”, serão considerados subvenção para investimento.
A proposta será votada na próxima quarta-feira (12). O líder do PT no Senado, senador
Lindbergh Farias, queria mais tempo para discutir a proposta, mas concordou com a
votação do requerimento com a condição de a discussão não ser feita às pressas.
Aprovada na CAE equalização de tributos para empresas no Brasil e em
paraísos fiscais
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias



PLS 535/2015

Os encargos suportados pelos prestadores de serviços e fornecedores de mercadorias
localizados no Brasil e por aqueles que procuram os paraísos fiscais para pagar menos
tributos poderão ficar iguais. Esse é o objetivo do Projeto de Lei do Senado
(PLS) 535/2015, aprovado nesta terça-feira (4) pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE). O projeto segue para a Câmara dos Deputados, a menos que haja
recurso para votação do texto em Plenário.

De autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a proposta eleva de 25% para 34%
a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos
obtidos no Brasil por beneficiário que seja residente ou domiciliado em país com
tributação favorecida (paraísos fiscais) ou que usufrua de regime fiscal privilegiado.
Com isso, segundo Ferraço, a tributação desses contribuintes ficaria equalizada à das
empresas sediadas no Brasil, que pagam IRRF de 25% e mais 9% de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
O relator do projeto, senador Cristovam Buarque (PPS-DF), disse concordar com a
medida, pois, como argumentou, sob condições concorrenciais equânimes, as
empresas nacionais vão preferir contratar fornecedores domiciliados no Brasil.
Regras para o novo Refis podem ser ainda mais bondosas
05/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro

Fruto de um acordo envolvendo Ministério da Fazenda, Congresso e Planalto, o novo
Refis, o programa de regularização de dívidas com a União chamado de Programa
Especial Regularização Tributária (PERT), pode ter regras ainda mais atrativas para o
empresariado do que as já publicadas por meio da Medida Provisória 783.
Apesar do acordo já ter sido selado, o relator Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) prevê
incluir algumas das mais de 300 emendas recebidas de colegas legisladores. Duas
delas já foram alvos de embate entre o deputado e os técnicos de órgãos ligados à
Fazenda e vão constar no relatório final que Newton deve entregar no início de agosto
na Câmara.
A primeira emenda controversa é a possibilidade de o devedor trocar imóveis por
abatimento de dívidas. Newton admitiu que deve colocar na MP essa previsão. Para os
técnicos ouvidos pela DINHEIRO, isso transformaria a União em uma grande
imobiliária.
A segunda, que ainda está sendo discutida, é a elevação do limite do prejuízo fiscal
das empresas que poderá ser convertido em abatimento de dívida. A MP já prevê esse
modelo de abatimento, mas o Congresso quer um limite maior do que os 25%
acordados com a Fazenda.
O parlamentar afirma que tentará, na medida do possível, manter o que foi acordado
com o governo. “Foram apresentadas mais de 300 emendas. É muita coisa para
discutir”, afirma Cardoso Jr.
De acordo com Cardoso Jr., a aprovação do projeto de lei é muito importante para o
Planalto, pois foi um compromisso assumido pelo presidente Michel Temer quando
assumiu a presidência.
“Para o Planalto, a aprovação dessa MP é uma resposta à sociedade, de que ela não
está sendo deixada para trás. Só isso já é um grandioso gesto do presidente”, diz o
parlamentar.
O governo já precisou ceder em diversos pontos para fazer um acordo, que agora pode
ser considerado apenas como inicial. Os descontos de 80% sobre os juros e de 90%
sobre as multas aplicados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), que eram apenas para os pagamentos à vista, agora valem para
qualquer modalidade. Adicionalmente, foram criados diversos meios mais brandos de
pagamento, todos no limite para o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O deputado explica que quem fez o acordo sair foi o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. “Foram bastante tensas e duras as negociações. O que posso dizer é que a
negociação só andou depois que Meirelles entrou nela. Só aconteceu em virtude disso”,
diz Cardoso Jr.
Procurada, a Fazenda preferiu não se pronunciar, pois ainda nenhum relatório foi
apresentado pelo deputado. No entanto, DINHEIRO apurou que a flexibilização ainda
maior do projeto não é vista com bons olhos pelo Ministério. O entendimento é de que
o acordo fechado na sala de Michel Temer não deveria ser quebrado.
Arrecadação
Os programas de regularização tributária existem há 17 anos no Brasil. E, a cada ano,
quando um projeto é aprovado, a promessa é de que ele será o último. No entanto,
com mais de R$ 3 trilhões em dívida ativa, a União sempre recorre a um novo Refis
toda vez que precisa alavancar as receitas. Com o PERT, a expectativa é receber cerca
de R$ 13 bilhões adicionais até dezembro.
Essa estratégia, no entanto, ajudou a criar uma cultura dentro do meio empresarial.
A cada novo rumor, milhares de empresas deixam de honrar o financiamento anterior
para ganhar fôlego e, talvez, conseguir um negócio ainda melhor com a União.
Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontam para uma saída em massa
de programas de regularização anteriores. A pedido da reportagem, a procuradoria fez
um levantamento que mostra que nem a metade das empresas que se comprometem
a regularizar suas dívidas chegam a cumprir todas as obrigações.
No que se refere ao programa parcelamento de débitos não previdenciários com
histórico de parcelamento anterior de 2009, observa-se que 45,95% do total de
empresas que manifestaram opção de parcelar suas dívidas sequer superaram a fase
da consolidação e tiveram suas operações canceladas.
Do total de empresas que ingressaram no programa, cerca de 17% tiveram suas
contas encerradas por rescisão unilateral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Dessa forma, pouco menos de 25% da totalidade de pessoas jurídicas – todas com
histórico de parcelamentos anteriores – liquidaram o acordo e pouco menos de 9% do
total de empresas ainda se mantêm no parcelamento.
“A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem uma posição histórica de que esses
programas de parcelamento que são aprovados em sequência, em posições cada vez
mais benéficas, contribuem para a inadimplência”, disse Anelize Almeida, diretora de
Gestão da Dívida Ativa da União à DINHEIRO.
A procuradora reclamou da maneira como foram concedidos os benefícios. “Muitas das
emendas estão pedindo descontos absurdos, inclusive sobre o principal”, afirma
Anelize. “Eles têm o argumento de que é preciso aumentar o emprego, que o País está
em crise. Mas dar 20 anos para pagar, com 90% de desconto, é muita bondade desse
governo.”
Poucos dias depois desta entrevista, Anelize foi exonerada pela Fazenda. Em seu lugar
foi colocado Cristiano Neuenschwander Lins de Morais, que também trabalhava na
diretoria de gestão da dívida da União.

Receita Federal se opõe à medida provisória que criou programa de
regularização tributária
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias



MPV 783/2017

Representante da Receita Federal manifestou-se nesta terça-feira (4) contra a medida
provisória editada pelo governo Temer para regularizar a situação tributária de
pessoas físicas ou jurídicas. O subsecretário da Receita Federal Carlos Roberto Occaso
falou em audiência pública da comissão que analisa a MPV 783/2017.
A MP criou o Programa Especial de Regularização Tributária e possibilita a quitação de
dívidas de pessoas físicas ou jurídicas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, com vencimentos até 30 de abril de 2017.
Occaso destacou a posição contrária da Receita Federal aos programas especiais de
parcelamento. Segundo ele, muitas das empresas que aderem aos financiamentos não
regularizam suas dívidas.
— A Receita Federal se posiciona tecnicamente contrária à edição de parcelamentos
especiais. Principalmente a aqueles em que concede benefícios de redução de
multijuros. Por quê? Não tem atingido o objetivo dele esperado: incrementar a
arrecadação e promover a regularidade dos devedores.
Favorável à MP, o representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio
Castelo Branco, criticou o posicionamento da Receita e da Fazenda Nacional e pediu a
aprovação da regularização tributária.
— Ela tem como efeitos a melhoria das condições financeiras, a normatização da
atividade econômica. E, portanto, em um momento seguinte, a recuperação da base
tributária em que os impostos correntes são recolhidos.
Na avaliação do presidente da comissão mista, senador Fernando Bezerra Coelho
(PSB-PE), é preciso atender as demandas do setor produtivo para a retomada do
desenvolvimento econômico.
— Ao longo desses últimos três anos com essa grave crise econômica, que o país
andou para trás, essas empresas tiveram dificuldades de pagar seus compromissos.
Então, é importante que venha um certo fôlego.
O relator da medida provisória é o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG).
Obrigatoriedade de seguro ambiental tem apoio da CAE
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta terça-feira (4), projeto que
obriga a contratação de seguro por parte de empreendedor para proteger o meio
ambiente e terceiros, caso seja determinado pelo órgão ambiental licenciador. O PLS
767/2015, aprovado com uma emenda do relator, segue para a Comissão de Meio
Ambiente (CMA), que dará a decisão final.

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO), autor do projeto, explica que a contratação de
seguro privado por parte de empreendedores é prática comum, mas opcional. Por não
ser obrigatório, nem todos os empreendedores o fazem e preferem arcar com
eventuais perdas e danos a terceiros em caso de acidentes.
Tragédia
O relator Jorge Viana (PT-AC) foi favorável à iniciativa e citou o exemplo da tragédia
ocorrida em Mariana, em Minas Gerais, quando o rompimento da barragem de rejeito
de minas de ferro da Samarco causou, além de 19 mortes, fortes danos ao meio
ambiente e a centenas de famílias. O seguro da empresa foi insuficiente.
O relator, no entanto, achou melhor emendar o projeto para determinar que a
necessidade do seguro seja analisada caso a caso pelo órgão licenciador, para não
prejudicar a atividade econômica. Ele sugeriu ainda que o Poder Executivo indique o
agente público competente para determinar o valor do seguro mínimo.
O senador Armando Monteiro (PTB-PE) disse que não votaria contra, mas chamou
atenção para o fato de haver poucas empresas seguradoras que oferecem tais tipos
de seguro. Além disso, segundo ele, há risco de se burocratizar e enrijecer o processo
de licenciamento.
— Vou votar a favor agora, mas há aspectos que precisam ser aprimorados na
Comissão de Meio Ambiente —alertou.
'Brasil tem indicadores piores que os da Grécia', diz consultor do Senado
05/07/2017 – Fonte: Senado Notícias
País que mergulhou em 2010 numa grave crise financeira, a Grécia e seu sistema
previdenciário foram analisados em estudo publicado pela Consultoria Legislativa do
Senado.
O consultor Pedro Fernando Nery, autor de "Grécia e Brasil: um exercício de
comparação de regimes previdenciários", concedeu entrevista à Rádio Senado e
explicou semelhanças e diferenças entre os dois países.
Segundo o consultor, o ajuste fiscal na Grécia incluiu o corte de aposentadorias e
pensões, situação que já ocorre em alguns estados brasileiros.
Pedro Fernando alertou que as previsões de que o Brasil corre o risco de se transformar
numa "próxima Grécia" podem ser até otimistas:
"O Brasil já tem indicadores que são muito piores do que os da Grécia", disse o
consultor. Ouça a entrevista ao jornalista Adriano Faria:
MDIC facilita acesso a dados de principais produtos importados e exportados
pelo Brasil
05/07/2017 – Fonte: MDIC
Novos módulos do Comex Vis apresentam séries históricas dos principais produtos
comercializados pelo país, por valor, peso e preço
O Comex Vis, ferramenta interativa de dados de comércio exterior do MDIC, ganhou
nesta semana os módulos de visualização dos Principais Produtos Exportados (PPE) e
dos Principais Produtos Importados (PPI). Os dados, que até então eram oferecidos
em planilhas de Excel, agora estão disponíveis numa plataforma gráfica amigável e
interativa, que permite uma análise direta da informação.

Na ferramenta, o usuário poderá pesquisar, por exemplo, a série histórica de
determinado produto, especificando se deseja visualizar os dados de exportação ou
importação por valor (US$ FOB), peso ou preço.
É possível saber ainda a participação das mercadorias na pauta exportadora ou
importadora e a posição que ele ocupa no ranking de vendas externas ou compras do
Brasil.
Os módulos de Principais Produtos Exportados e de Principais Produtos permitem
também que o usuário identifique de maneira rápida os países de origem ou de destino
das mercadorias selecionados e as Unidades da Federação que exportam ou compram
aquele item.
Comex Vis
Lançado em 2016 pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, o Comex Vis tem o
objetivo de tornar o acesso a dados de comércio exterior mais intuitivo e transparente.
Trata-se de um projeto de baixo custo, desenvolvido por servidores do MDIC e baseado
em uma plataforma livre.
O Comex Vis apoia ações de incentivo às exportações nos estados e funciona como
instrumento de inteligência comercial, associado à etapa da trilha de
internacionalização para as empresas com potencial exportador.
Além dos módulos de Principais Produtos Exportados e Principais Produtos Importados,
o Comex Vis apresenta outros cinco recortes: Brasil (Geral), Blocos e Continentes,
Países Parceiros, Unidades da Federação e Municípios. A ferramenta é responsiva, o
que permite leitura em smartphones e tablets igualmente.
Missão à Europa busca boas práticas em internacionalização de empresas
05/07/2017 – Fonte: CNI
Missão à Europa busca boas práticas em internacionalização de empresas
Delegação do Rota Global, projeto da CNI, UIA e Fundecyt-PCTEX financiado
pelo programa AL-Invest, da Comissão Europeia, visita instituições da
Alemanha, Inglaterra e Irlanda

A partir de julho, empresas do Brasil, da Argentina e da Espanha poderão se inscrever
no Rota Global, um projeto financiado pela AL-Invest e executado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), União Industrial Argentina (UIA) e pela Fundação Parque
Científico e Tecnológico de Extremadura (FUNDECYT-PCTEX), da Espanha.
Fruto de uma parceria internacional, o Rota Global vai ajudar, gratuitamente,
indústrias desses três países a se internacionalizarem. Nesta semana, uma delegação
do projeto visita a Irlanda, a Inglaterra e a Alemanha para conhecer melhor como
instituições e governos desses países apoiam as empresas para atuarem no exterior.
A primeira parada é a Irlanda. Em Dublin, a equipe do Rota terá reuniões com a Irish
Exporters Association, a Inter Trade Ireland, a Enterprise Ireland e o Local Enterprise
Office. O país tem buscado refinar a estratégia de internacionalização sobretudo após
o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia. A Enterprise Ireland é a agência

de governo que promove a exportação das empresas irlandesas. Em 2016, as clientes
da agência registraram aumento de 6% em vendas para o exterior em relação ao ano
anterior, alcançando mais de 21,6 bilhões de euros.
Na sequência, a equipe visita a Inglaterra, onde conhecerá a experiência de
universidades, como Greenwich e Oxford, para orientar empresas exportadoras,
sobretudo pelo aspecto da inovação. Só o Oxford Innovation Services já atendeu mais
de 7 mil empresas e ajudou a acrescentar mais de £ 900 milhões ao PIB inglês.
Por fim, na Alemanha, a equipe conhecerá os instrumentos oferecidos por
universidades, governos e instituições privadas para auxiliar na internacionalização de
empresas. Entre as instituições visitadas, estão o Ministério da Economia de BadenWürttemberg e a Câmara de Comércio e Indústria de Stuttgart.
As boas práticas compartilhadas durante a missão servirão de insumo para a
construção do Plano de Negócios Internacional Rota Global desenvolvido pela CNI e
pela Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN).
O Rota Global - O Rota Global oferecerá uma consultoria completa para empresas
não exportadoras empreenderem no mercado internacional, com diagnóstico, desenho
de estratégia de exportação e acompanhamento da execução do plano. Em julho, será
aberto o prazo para indústrias interessadas se inscreverem. Negócios de todos os
portes, setores e estados poderão participar.
A meta é traçar o diagnóstico de 500 empresas, desenvolver planos de negócios para
200 delas e, ao final do projeto, em 2018, ter ao menos 100 novas empresas com
operação concreta de exportação. Por ser fruto de uma parceria internacional, o Rota
atenderá indústrias no Brasil (75%), na Argentina (20%) e na Espanha (5%).
Nacionalmente, a execução do projeto contará com o apoio da Rede CIN.
Para reduzir juros de financiamentos, governo vai mudar lei de sigilo
bancário
05/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
Para tentar reduzir o custo de crédito no País, o governo prepara projeto de lei para
alterar a lei de sigilo bancário. A proposta é deixar claro que, ao fornecerem dados
financeiros e de crédito de seus correntistas para gestores de bancos de dados (como
Serasa ou Boa Vista SCPC), os bancos não estarão quebrando o sigilo. Segundo apurou
o “Estadão/Broadcast”, a minuta do projeto já está pronta.
Com essa medida, o governo espera destravar o Cadastro Positivo – o histórico de
bom pagador que auxilia os consumidores (pessoas físicas e empresas) a conseguirem
taxas de juros mais baixas na hora de negociar um empréstimo ou comprar um
produto parcelado. A ideia é que pessoas que sempre pagaram em dia seus
empréstimos são um risco menor para quem empresta o dinheiro. Portanto, teriam
direito a um juro menor.
Criado em 2011, o Cadastro Positivo, porém, não funcionou na prática. E parte desse
fracasso é explicada pelo fato de os bancos terem resistência a abrir os dados de
crédito de seus clientes, pelo temor de estarem infringindo o sigilo bancário. E é isso
que o governo quer reverter.
Segundo fontes, o Brasil tem hoje cerca de 5,5 milhões de consumidores inscritos no
Cadastro Positivo, mas o potencial é de 150 milhões (pessoas físicas e empresas).
Com as mudanças, o governo quer chegar perto desse patamar.

Órgãos de defesa do consumidor, porém, questionam a medida. Dizem que não há
garantia de que haverá queda de juros e dizem também temer a falta de transparência
em relação ao funcionamento do mecanismo e ao uso dos dados.
Lista
O repasse de dados sobre o histórico de crédito para o Cadastro Positivo será o sétimo
item de uma lista de ações que não constituem violação do sigilo bancário. A lei em
vigor já prevê que não viola o sigilo, por exemplo, troca de informações entre bancos
para fins cadastrais e comunicação às autoridades competentes de ilícitos penais sobre
operações com recursos de prática criminosa.
A mudança na lei do sigilo vai abrir também o caminho para a edição de uma medida
provisória (MP) que permitirá o fim da necessidade de autorização prévia do
consumidor para entrar no Cadastro Positivo. Hoje, o consumidor precisa autorizar a
inclusão do seu nome nos bancos de dados. Com a MP, o modelo se inverte: todos
farão parte do cadastro, com a possibilidade de solicitar a exclusão.
Além disso, a área econômica quer incluir outros dois pontos na MP: o fornecimento
de dados de pagamentos de serviços públicos (água, luz e telefone) e o fim da
chamada responsabilidade solidária: se houver mal uso dos dados cedidos pelos
bancos, apenas a instituição que solicitou os dados poderá ser punida.
Procurada, a assessoria de imprensa do Banco Central informou apenas que o Cadastro
Positivo está na Agenda BC+, que segundo o banco, é atualizada constantemente.
Boa Vista SCPC: pedidos de falência caem 23,5% em junho ante maio
05/07/2017 – Fonte: R7
Os pedidos de falência caíram 23,5% em junho na comparação com maio e
acumularam retração de 12,4% no primeiro semestre deste ano, de acordo com os
dados da Boa Vista SCPC. Em relação a junho de 2016, a queda foi de 27,2%.
As falências decretadas também caíram na margem e no semestre (-6,7% e -8,2%,
respectivamente), assim como os pedidos de recuperação judicial (-35,9% e -26,3%,
nessa ordem) e as recuperações judiciais deferidas (-28,3% e -24%,
respectivamente).
As empresas pequenas representaram o maior porcentual de falências e recuperações
judiciais nos primeiros seis meses do ano, segundo a Boa Vista, respondendo por 86%
dos pedidos de falência, 90% das falências decretadas, 90% dos pedidos de
recuperação judicial e 91% nos processos deferidos.
Já na divisão por setores, o destaque negativo no semestre é o segmento de serviços,
com o maior porcentual de pedidos de falência (43%). Até o primeiro trimestre do
ano, a indústria tinha o pior resultado, com 39% dos casos, mas foi o setor que teve
redução mais significativa na comparação com 2016, com queda de 23%, e agora
figura com porcentual de 32% nos pedidos de falência. Já o Comércio representou
25% dos pedidos de janeiro a junho.
Na avaliação da Boa Vista SCPC, passado o período de intensa retração da atividade
econômica, redução do consumo, restrição e encarecimento do crédito, entre outros
fatores, as empresas começam a esboçar sinais mais sólidos dos indicadores de
solvência.
"Fato que deverá continuar, caso confirmado o cenário econômico mais benigno
esperado pelo mercado", diz a instituição em nota.

BC: sistema de metas e comunicação diminuem incerteza sobre futuro da
inflação
05/07/2017 – Fonte: EM.com
O chefe-adjunto do Departamento de Política Econômica do Banco Central, Renato
Baldini, destacou nesta terça-feira, 4, as metas de inflação menores, estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), para os anos de 2019 e 2020. Em entrevista
à área de comunicação do próprio BC, Baldini afirmou que os agentes econômicos têm
percebido o compromisso da instituição em conter a inflação, o que se reflete nas
expectativas de mercado.
"Não se trata de um simples anúncio. O sistema de metas e a comunicação
transparente do BC com o público diminuem as incertezas quanto ao futuro da inflação
e indicam aos agentes o alvo a ser perseguido", afirmou Baldini.
Na quinta-feira passada, o CMN definiu em 4,25% o centro da meta de inflação para
2019 e em 4,00% a referência para 2020. A margem de tolerância, para ambos os
anos, é de 1,5 ponto porcentual. No Relatório de Mercado Focus da última segundafeira, a projeção para 2019 estava exatamente em 4,25%, como vinha sendo
registrado há semanas. No caso de 2020, a projeção do Focus foi de 4,25% para
4,00%, com o mercado se ajustando à meta estabelecida pelo CMN.
"À medida que são projetadas taxas de inflação mais baixas para o futuro, o mercado
passa a trabalhar com essas expectativas para os seus próprios negócios", pontuou
Baldini. "Se os empresários, trabalhadores e a sociedade como um todo acreditam que
a inflação terá um nível mais baixo no futuro, isso ajuda de fato a ocorrer."
Para Santander, perspectivas para Brasil estão melhores do que há 1 ano
05/07/2017 – Fonte: Bem Paraná
A crise política na qual o governo brasileiro está mergulhado há mais de dois meses
não fez o banco espanhol Santander mudar seus planos para o país. Na avaliação da
instituição, a perspectiva para o Brasil está, inclusive, melhor do que há um ano.
"A situação econômica do Brasil, sobretudo macro, é sólida. As reservas internacionais,
a inflação baixando, a taxa de juros caindo. Esses são indicadores importantes, apesar
da incerteza política", afirmou a presidente do banco, Ana Botín, nesta quarta-feira
(5), durante encontro com jornalistas latino-americanos.
"Estamos investindo e achamos que a parte de confiança de empresas e famílias está
um pouco melhor do que há um ano, e isso é muito positivo", complementou.
"Portanto, nossos planos não vão mudar e estamos apostando no Brasil como sempre,
e se houver oportunidades, vamos avaliar."
O Brasil responde atualmente por 26% do resultado do banco, o maior percentual
dentre todos os países nos quais o espanhol atua. "O Brasil tem excelentes resultados,
e temos que apoiar os clientes em qualquer situação, com ou sem incerteza política,
com ou sem crescimento econômico", disse a executiva. "Seguimos crescendo nos
últimos anos, apesar da situação econômica."
Para Botín, no médio prazo a situação que o país vive fortalecerá as instituições. "É
bom que haja transparência, é positivo para a confiança e para os negócios." O
otimismo do Santander com a economia brasileira também se reflete na projeção de
crescimento para este ano: 0,7%.
O centro de expectativas de economistas e instituições financeiras consultados no
Boletim Focus é quase metade: expansão de 0,39%. CRESCIMENTO No Brasil, o

Santander diz estar aberto a oportunidades de aquisição, desde que sigam critérios
financeiros rígidos. "Não precisamos comprar, mas se aparecer uma oportunidade,
analisaremos", disse a presidente do banco. A executiva ressaltou que o banco poderia
estar mais presente no segmento de gestão de recursos.
Ela mencionou a recompra, em novembro do ano passado, de 50% da Santander Asset
Management. A operação, segundo Botín, vai dar à instituição mais flexibilidade para
crescer no segmento. O futuro do banco está na tecnologia e no mundo digital, diz.
"Vamos ter que reinventar o banco.
O cliente é a base dessa relação, e isso hoje está no celular, no digital." Um dos planos
do Santander é levar ao Brasil e a outros países o Openbank, banco digital do grupo.
Na Espanha, o Openbank não cobra tarifas e permite que o cliente realize, on-line, as
operações bancárias tradicionais, como transferências e mesmo saques gratuitos em
caixas automáticos.
No ano passado, o Santander concluiu a compra da ContaSuper -hoje Superdigital,
conta digital tarifada. Em junho, o Bradesco deu um passo também na direção digital
ao lançar a plataforma Next, banco digital com serviços de conta-corrente e
investimentos.
Em abril deste ano, Itaú e o próprio Bradesco anunciaram o fim dos pacotes de serviços
para quem quer movimentar a conta via canais eletrônicos.
Desemprego alto frustra retomada da arrecadação
05/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
Está cada vez mais claro para os economistas especializados em finanças públicas que
o comportamento da arrecadação da União mudou. Após sucessivas frustrações nas
previsões de receita, quem estuda o tema acredita que a arrecadação acompanha
muito mais o comportamento do mercado de trabalho do que o crescimento da
economia propriamente dito.
Como o desemprego é o último indicador a reagir após uma crise severa como a que
o País vive, a perspectiva é que a recuperação da receita também tende a demorar
mais tempo do que se estimou inicialmente.
Segundo levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado,
quase 60% das chamadas receitas primárias do governo federal (que não incluem
ganhos financeiros) vem de tributos que recaem sobre a massa salarial e o consumo
das famílias.
Dentro dessa perspectiva, o forte aumento da arrecadação que se viu nos último anos
teria sido influenciado, em larga medida, pela estabilidade econômica, a partir do Plano
Real – que deu segurança e renda aos consumidores -, bem como pelo aumento das
contratações com carteira assinada.
O IFI mostra que, na década entre 2003 e 2014, a taxa de desempregou caiu de
12,3% para 4,8%, e o rendimento médio real aumentou cerca de cinco pontos
porcentuais acima da inflação. Paralelamente, a arrecadação do governo central viveu
um período áureo: teve aumento, na média, de 6,9% ao ano acima da inflação entre
1999 a 2008. Com a crise, em 2009, o cenário se altera, mas o baque vem justamente
quando ocorre a forte retração no emprego.
“A melhora da arrecadação não é apenas uma questão de recuperação do PIB (Produto
Interno Bruto), como muitos estimam, mas também do mercado de trabalho”, diz

Gabriel Barros, diretor do IFI, que está aprofundando os estudos sobre a relação entre
emprego, crescimento e arrecadação federal.
O economista José Roberto Afonso, professor do Instituto de Direito Público (IDP), há
um tempo vem alertando para o fato de que mudanças na tributação sobre a folha de
pagamento, como a desoneração, requerem atenção do governo porque não foram
feitos estudos adequados sobre seus impactos sobre as contas públicas. Afonso está
especialmente preocupado com os efeitos da reforma trabalhista sobre a arrecadação.
Mudança
A economista Vilma da Conceição Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), também identificou que a relação
entre crescimento do PIB e arrecadação mudou.
“Quem está tendo surpresas negativas com a arrecadação são as pessoas que levam
em consideração as séries históricas mais longas. Nelas, a arrecadação cresce acima
do PIB. Mas nas séries mais recentes, pós-crise, isso muda, e o avanço da arrecadação
é inferior ao do PIB”, diz Vilma.
Parte das frustrações nas estimativas de receita feita pelo governo viria justamente
do fato de os parâmetros utilizados levarem em consideração o pressuposto anterior
– que o crescimento da receita acompanha o crescimento do PIB.
Afora o comportamento do mercado de trabalho, outros fatores também que estariam
ajudando a murchar a receita federal. Um que vem sendo duramente criticado é a
prática de sucessivos Refis, programa especiais de regularização tributária para
empresas que não pagaram os impostos em dia.
Refis
Na média, têm sido praticamente dois Refis por ano, porque o governo tenta tapar
com receitas extras a falta das receitas esperadas. As condições de abatimento nos
programas, porém, se tornaram muito vantajosas, dizem os especialistas. Excluemse juros, mora. Ao final, a empresa inadimplente pode pagar praticamente o principal
do débito, e parcelado, a perder de vista.
“Os números estão aí para mostrar que os Refis estão derrubando a arrecadação”, diz
Ana Carla Abrão, sócia da consultoria Oliver Wyman e ex-secretária de Finanças de
Goiás.
O mais recente relatório do Ibre sobre a arrecadação, que avalia o mês de maio, traz
esses números. Mostra que os tributos pagos por empresas (Imposto de Renda e
Pessoa Jurídica e Contribuição sobre o Lucro Líquido) tiveram queda de 13,3% na
comparação mensal entre maio deste ano com maio do ano passado.
O resultado é quatro vezes pior do que o apresentado na totalidade dos tributos. O
mais preocupante: a tendência é de retração forte na arrecadação dos tributos de
empresas quando se avalia o acumulado entre janeiro e maio deste ano com o do ano
passado.
Meirelles: recuperação de bens de capital mostra que País volta a investir
05/07/2017 – Fonte: EM.com
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 4, por meio do
Twitter, que a "recuperação do setor de bens de capital em maio mostra que o País
está voltando a investir na ampliação de sua capacidade produtiva".
O comentário de Meirelles diz respeito aos dados divulgados na manhã de hoje pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostraram avanço de 0,8%

da produção industrial em maio ante abril e crescimento de 4,0% em relação a maio
do ano passado. No caso específico de bens de capital, houve avanço de 3,5% na
margem e elevação de 7,6% na comparação anual.
"Crescimento dos bens de capital, que são equipamentos usados para produção de
itens de consumo, mostra retomada da confiança no crescimento", disse Meirelles,
pelo Twitter. "Maior investimento em máquinas e equipamentos representa aposta de
consumo mais forte no médio e longo prazos", concluiu.
Governo tenta reverter adiamento de reoneração da folha de pagamentos
05/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo tenta reverter o adiamento da reoneração da folha de pagamentos para
janeiro de 2018, conforme aprovado em relatório da comissão mista que analisa o
assunto no Congresso.
Em votação da comissão nesta terça (4), o líder do governo no Congresso, deputado
André Moura (PSC-SE), indicou que o governo aceitou negociar a inclusão de mais
setores entre os preservados da reoneração em troca do prazo.
Emenda ao texto que, segundo Moura, tem o apoio do governo restabelece o prazo
original de vigência –a partir deste mês. Em troca, a emenda prevê a exclusão da
reoneração para os setores ótico, médico e odontológico.
Moura indicou que há concordância do governo em aprovar outras emendas que
aumentam a lista dos preservados, como o de máquinas e equipamentos, transporte
de cargas e fabricantes de ônibus e carrocerias.
Se a negociação prosperar, a proposta de reoneração da folha de pagamentos chegará
à votação em plenário na Câmara dos Deputados bastante diferente do inicialmente
apresentado pelo Ministério da Fazenda.
A lista inicial do ministério preservava os setores de construção civil, comunicação e
transporte público. O texto base do relatório já aprovado na comissão prevê a extensão
do benefício a têxtil e confecção, calçados e couro, call center e tecnologia da
informação.
Para evitar a desconfiguração completa, o governo conseguiu emplacar uma mudança
importante no texto do relatório nesta quarta (4).
A comissão aprovou que os setores beneficiados sejam listados, item a item, evitando
a formação de um bloco único e abrindo a possibilidade de veto seletivo do presidente
Michel Temer. Assim, o governo poderá vetar um ou outro setor da desoneração da
folha de pagamentos.
Outra alteração aprovada
as fabricantes de aviões,
setores beneficiados pela
linha de produção dessas
benefício tributário.

foi a inclusão das empresas de estratégia de defesa, como
embarcações e armamentos para as Forças Armadas nos
desoneração da folha. A mudança permite que mesmo a
empresas voltada ao mercado civil seja contemplado pelo

Essa) iniciativa, patrocinada pelo Ministério da Defesa, recebeu o apoio do relator da
medida provisória 774, que estabeleceu a reoneração, Airton Sandoval (PSDB-SP).
Moura tentou que a comissão votasse também as outras emendas já sob acordo nesta
quarta (4), a fim de acelerar a tramitação e evitar que a MP perca a validade. Mas não
teve êxito e a discussão na comissão segue nesta quarta (5).
Com a aproximação do recesso parlamentar, Moura disse que o Congresso tem até a
próxima semana para levar o assunto a plenário. Se a votação da MP não avançar, ela
tranca a pauta e impede a votação de outros assuntos de interesse do governo, como
medidas para aumentar receitas extraordinárias.
A negociação, entretanto, está dificultada, com resistência de parlamentares em votar
a favor de uma medida que aumenta os impostos de indústrias instaladas em seus
Estados. Os setores atingidos pela reoneração ameaçam demitir em massa.
Sanepar é notificada pelo Procon para explicar reajustes de 124% na conta
da água
05/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Apuração é feita a pedido dos deputados de oposição a Richa, para quem
ajustes feitos desde 2011 são “ilegais” e abusivos

O Procon do Paraná notificou a Sanepar na segunda-feira (3) para que ela justifique
os aumentos na conta de água e esgoto dos últimos anos. A empresa tem 10 dias para
responder. O pedido de investigação foi protocolado pela bancada de oposição ao
governador Beto Richa (PSDB), que considerou os reajustes “ilegais” e abusivos.
De 2011 até agora, a tarifa teve alta de 124%, para uma inflação acumulada no
período de 48%. Segundo o deputado estadual Tadeu Veneri (PT), líder da bancada
de oposição, a intenção do governo é elevar o lucro da Sanepar e, como consequência,
o repasse feito aos acionistas, entre os quais o próprio Executivo.
Também assinaram o pedido de investigação os deputados Requião Filho, Ademir Bier,
Anibelli Neto e Nereu Moura, do PMDB; os petistas Professor Lemos e Péricles de Mello;
Nelson Luersen, do PDT; Márcio Pacheco, do PPL; e Tercílio Turini, do PPS.
O Procon de Londrina, vinculado à prefeitura municipal, também monitora o caso. O
reajuste mais recente entrou em vigor em 1.º de junho. A Sanepar também passou a
aplicar uma nova estrutura tarifária, em que diminuiu o volume de água da tarifa
mínima em 50%, de 10 m3 para 5 m3. O valor cobrado, porém, caiu apenas 10%.
Na ocasião, a Sanepar reiterou que a mudança promove justiça tarifária, e que os
novos valores preveem a manutenção das receitas para a concessionária continuar
investindo nos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de
esgoto”.
Data de vencimento da fatura muda no interior
A Sanepar informou nesta terça-feira (4) que alterou a data de emissão e vencimento
da fatura de água e esgoto de dez municípios do Sudoeste. A mudança não tem relação

com o reajuste tarifário, mas sim com alterações nos roteiros de leitura de consumo,
provocados pelo crescimento das cidades.
Com a alteração, a leitura em algumas unidades poderá ser maior ou menor do que
os 30 dias tradicionais. Também pode ocorrer o vencimento de duas faturas em um
único mês. A Sanepar esclarece, porém, que cada imóvel receberá apenas 12 faturas
no ano. Os municípios atingidos são: Planalto, Capanema, Pranchita, Santo Antônio
do Sudoeste, Pérola do Oeste, Realeza, Ampére, Salto do Lontra, Pinhal de São Bento
e Santa Izabel do Oeste.
Indústria automobilística faz planos para chegar mais competitiva em 2030
05/07/2017 – Fonte: CNI
Indústria automobilística faz planos para chegar mais competitiva em 2030
Nova política automotiva busca elever o nível tecnológico da indústria
nacional por meio de processos mais avançados e digitais, em que os custos
serão reduzidos e os produtos terão maior qualidade
Novo programa visa a garantir maior competitividade à indústria automobilística
brasileira nos próximos 13 anos

O Brasil terá um novo regime automotivo a partir de 2018. O Rota 2030 é a proposta
do governo federal para aumentar a competitividade do setor frente aos mercados
mais exigentes, com investimentos em tecnologia que aprimorem a segurança e a
qualidade e diversifiquem produtos e serviços.
O programa vem para substituir a atual política industrial do setor automotivo, InovarAuto, considerada ilegal pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Sob o comando
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o Rota 2030 está
sendo elaborado por um grupo de trabalho que reúne representantes do governo e da
indústria, responsável por identificar os problemas e desafios de toda a cadeia
produtiva do setor automobilístico. O programa deverá vigorar por 13 anos.
“Precisamos ter objetivos duradouros, ainda que haja necessidade de revisões
periódicas. O importante é que as metas devem valer por muitos anos,
independentemente dos governos”, afirma o presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, um dos parceiros do
MDIC na proposta, ao lado dos ministérios da Fazenda, de Ciência e Tecnologia e do
Planejamento, da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O Rota 2030 será constituído com base em nove pilares: diretrizes de segurança;
recuperação da cadeia de autopeças; eficiência energética; pesquisa, desenvolvimento
e engenharia; localização de tecnologia; relações trabalhistas; inspeção veicular;
logística; e tributação. Nesta primeira etapa, contudo, a regulamentação está dirigida
somente aos quatro primeiros pilares. Simultaneamente, haverá um esforço para a
simplificação tributária nas operações automotivas.

Entre as principais propostas da indústria para o Rota 2030 está recuperar a base dos
fornecedores, com a criação de programa de refinanciamento de dívidas ou linha de
crédito especial voltada para o setor de autopeças, que sofreu muito com a queda do
mercado de automóveis e está fragilizado.
A eficiência energética é outra pauta da indústria para o Rota 2030, que demanda
mudanças no sistema tributário para que os impostos sejam cobrados de acordo com
o consumo e as emissões dos veículos e não segundo a cilindrada do motor. O novo
critério determinará que motores mais econômicos recolherão menos impostos e deve
favorecer os carros elétricos e os híbridos.
Além disso, é importante aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento
e criar uma política para incluir novos sistemas e recursos de segurança aos carros,
assim como propor a criação de um programa nacional de inspeção veicular para
assegurar a redução de acidentes e de poluição.
Ford diz que greve em fábrica de Taubaté trava investimento de R$ 1,2 bi
05/07/2017 – Fonte: EM.com
A Ford afirmou que a greve iniciada na segunda-feira, 3, em uma de suas fábricas no
Brasil, em Taubaté, no interior de São Paulo, trava um investimento de R$ 1,2 bilhão
na produção. "A confirmação desse investimento depende fundamentalmente de
termos previamente negociados e acordados com o sindicato dos metalúrgicos", diz a
empresa em nota.
O impasse entre a montadora e os trabalhadores diz respeito à jornada semanal. Em
2012, quando a produção batia recorde, ambas as partes concordaram, com o objetivo
de ampliar a capacidade da fábrica, em operar com uma jornada de segunda-feira a
sábado, com direito a uma folga em um dia útil, com seis turmas em três turnos. Tal
medida, segundo a empresa, aumentou a produtividade e resultou na contratação de
mais 500 funcionários.
No entanto, com a crise, a produção caiu e o acordo passou a ser desnecessário. Agora
que os volumes estão voltando a subir, a Ford quer retomar o que foi combinado em
2012. "A não implementação dessa jornada ameaça seriamente a competitividade da
planta", diz a empresa, que promete apelar à Justiça para voltar a produzir.
Os trabalhadores, por sua vez, preferem manter a jornada tradicional de segundafeira a sexta-feira, com folgas no fim de semana. De acordo com a assessoria de
imprensa do sindicato, eles se recusam a voltar ao que foi combinado em 2012 porque,
pela experiência que tiveram, não consideram favorável, principalmente pela perda do
fim de semana completo. A greve não tem previsão para acabar.
A fábrica da Ford em Taubaté, que conta com cerca de 1.500 trabalhadores, é
destinada à produção de motores, transmissores e componentes automotivos. O
impasse com o sindicato de Taubaté ocorre em um momento em que a produção de
veículos no Brasil volta a crescer. No acumulado de janeiro a maio, o número de
unidades fabricadas pelas montadoras instaladas no Brasil cresceu 23,4%, para 1,037
milhão de unidades.
8 direitos que ninguém perde na negociação coletiva
05/07/2017 – Fonte: CNI
A proposta que moderniza as leis do trabalho valoriza a negociação coletiva,
prestigiando o trabalhador na definição de regras e rotinas para o seu dia a
dia. Tudo isso, sem excluir direitos constitucionais

Enquanto o Brasil debate a modernização das leis do trabalho, alguns mitos sobre a
negociação coletiva têm circulado no noticiário e nas redes sociais. É preciso, no
entanto, ter atenção. Ao contrário do que dizem por aí, a proposta em discussão no
Congresso Nacional não permite que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva
revoguem ou reduzam direitos constitucionais conquistados pelo trabalhador.
O que a proposta de modernização das leis do trabalho faz é assegurar o
reconhecimento daquilo que for livre e legitimamente negociado entre empresas e
trabalhadores, por meio dos seus sindicatos. E, caso não haja negociação, permanece
o estabelecido em lei. Então, o que pode, de fato, ser negociado?

Venda de veículos usados cresce 10,71% em junho ante junho de 2016
05/07/2017 – Fonte: R7
A venda de veículos usados no Brasil cresceu 10,71% em junho deste ano ante igual
mês do ano passado, para 952,4 mil unidades, informou nesta terça-feira, 4, a
Fenabrave, associação que representa as concessionárias. O dado considera
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em relação a maio, no entanto, as vendas caíram 4,12%. No acumulado de janeiro a
junho, que corresponde ao primeiro semestre do ano, o mercado de usados avançou
9,78%, para 5,258 milhões de unidades, em comparação com igual período de 2016.
Entre os veículos leves, que somam os segmentos de automóveis e comerciais leves,
as vendas subiram 10,47% em junho ante junho do ano passado, para 918,7 mil
unidades. Porém, o volume, se comparado a maio, representa queda de 4,06%. Com
o resultado de junho, o primeiro semestre terminou com a venda de 5,07 milhões de
unidades, alta de 9,89% sobre o primeiro semestre de 2016.
No segmento de caminhões, o mercado avançou 3,19% em junho ante junho do ano
passado, para 29,9 mil unidades. Na comparação com maio, o resultado aponta para
retração de 5,33%. De janeiro a junho, foram vendidas 163,4 mil unidades,
crescimento de 4,14% ante igual intervalo de 2016.
No caso dos ônibus, a venda de usados somou 3,7 mil unidades em junho, alta de
5,56% em relação a igual mês do ano passado, mas queda de 10,24% ante o resultado
observado em maio. No acumulado do ano, o mercado cresceu 28,13%, para 24,1 mil
unidades.

SKF sofre processo da Daimler após acordo antitruste com UE
05/07/2017 – Fonte: G1/ Jornal Extra
A SKF disse nesta terça-feira estar sendo processada pela fabricante de automóveis
alemã Daimler AG, na esteira de um acordo da União Europeia com a empresa sueca
em 2014 por violações das regras de concorrência na indústria de rolamentos.
Em março de 2014, reguladores antitruste da UE multaram a SKF e vários outros
fornecedores em um total de 953 milhões de euros por constituírem um cartel de
rolamentos.
O acordo deixou fabricantes automotivos europeus visando possíveis ações legais. Em
novembro de 2016, a SKF disse que a alemã BMW abriu uma ação judicial contra a
companhia sueca e outros produtores de rolamentos.
"Daimler solicita o pagamento da SKF no valor de ao menos 59 milhões de euros,
acrescidos de juros e reembolso de custos", declarou a SKF.
"A SKF acredita firmemente que as atividades sancionadas pela Comissão Europeia
não causaram danos a seus parceiros de negócios".
Fenabrave: previsão para leves subiu em função de melhora do PIB e outros
dados
05/07/2017 – Fonte: R7
A melhora de alguns dos principais indicadores da economia em 2017, como o PIB e
a geração de empregos formais, foi determinante para que a Fenabrave, associação
que representa as concessionárias de veículos no Brasil, revisasse sua projeção de
venda de veículos leves para este ano para números mais otimistas, explicou nesta
terça-feira, 4, o presidente da entidade, Alarico Assumpção Jr.
A estimativa para venda de leves em 2017 passou de avanço de 2,4% para
crescimento de 4,3%, variação que, se confirmada, resultará em um mercado de 2,017
milhões de unidades. "A revisão ocorre em função de dados melhores do PIB, que
cresceu no primeiro trimestre do ano, e de outros indicadores econômicos", disse o

executivo, em coletiva de imprensa que apresenta os dados de mercado em junho e
no primeiro semestre.
A previsão para caminhões e ônibus, no entanto, está mais pessimista. Espera-se,
agora, retração de 10,2%, ante uma expectativa anterior de alta de 3,15%. "O
agronegócio, que costuma impulsionar o mercado de caminhões, contribuiu
positivamente no primeiro semestre, mas não foi suficiente", afirmou Assumpção Jr.
A economista Tereza Fernandez, que trabalha para MB Associados e presta consultoria
para a Fenabrave, afirmou, em apresentação na coletiva, mostrou otimismo com a
recuperação do mercado no segundo semestre. Para ela, os indicadores apontam para
uma "relativa tranquilidade da economia". "Essa crise, a não ser por uma confusão
muito maior, está absolutamente sob controle do ponto de vista econômico", disse.
Na avaliação da economista, os agentes econômicos estão mais resistentes às
turbulências no ambiente político. "Passado um mês e meio desde a polêmica
envolvendo a JBS, nós conversamos com o pessoal da indústria e de serviços e
percebemos uma resistência positiva", afirmou.
Fenabrave revisa projeções para o ano
05/07/2017 – Fonte: Automotive Business

Passado o primeiro semestre, cujo desempenho das vendas de veículos resultou no
primeiro crescimento após três anos seguidos de queda, a Fenabrave revisa projeções
para 2017 e agora apresenta dois cenários distintos daquele projetado no início do
ano.
Desta vez, a entidade, que reúne o setor de distribuição, espera uma continuidade do
viés positivo para o segmento de veículos leves, impulsionada principalmente pelos
comerciais leves, enquanto o de pesados, que inclui caminhões e ônibus, deve encerrar
mais um ano no vermelho.
Segundo a Fenabrave, os emplacamentos de automóveis devem encerrar o ano com
crescimento de 4% na comparação com 2016, para algo em torno de 1,75 milhão de
unidades.
Em janeiro, a entidade previa 1,72 milhão de automóveis novos para este ano. Mas
quem deve ter maior índice de crescimento e puxar o segmento são os comerciais
leves, cuja previsão aponta para o licenciamento de 315,9 mil unidades contra as
306,9 mil previstas anteriormente. Se de fato este volume se concretizar, significará
aumento de 5,9% sobre o resultado de 2016.
Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., alguns fatores podem
contribuir para esta previsão de alta no segmento: “Já percebemos uma melhora no
fluxo de visitas às concessionárias.
Acredito que também há um viés positivo para o PIB, ainda que pequeno, e além disso,
se melhorar a questão do crédito para o financiamento, deve crescer e alavancar as
vendas do varejo neste segundo semestre”, afirmou na terça-feira, 4, durante a
apresentação do balanço do setor para a imprensa em São Paulo.

Ainda sobre crédito, Assumpção Jr. informa que o setor continua com o mesmo nível
de aprovação verificado no ano passado: a cada dez propostas enviadas a bancos ou
financeiras, apenas três são acatadas, apesar da manutenção do nível de
inadimplência.
Ele defende que para melhorar este cenário, é necessário entrar em vigor a nova lei
de retomada do bem. Segundo o executivo, a entidade percebe um incremento de
30% no volume de intenção de financiar.
“Os bancos estão fazendo o papel deles, mas acredito que uma vez que a lei entre em
vigor, pode haver aumento de 20% de disposição para ofertar crédito, resultado dos
benefícios da lei, que encurtaria de doze para seis meses o prazo máximo de retomada
do bem, além de reduzir os custos de 8% a 14%”, revela.
Para Tereza Maria Dias, da MB Associados, consultoria econômica que atende a
Fenabrave, o cenário econômico por enquanto segue sem grandes rupturas.
“A inflação deve ficar abaixo da meta, a taxa de câmbio está ‘caminhando de lado’;
não há pânico, mas há expectativa e incertezas”, afirma. “Há de se ficar de olho nas
oscilações e fatos políticos e mesmo a economia desacelerando, segue o cerne
positivo.
A âncora é de expectativa positiva.” Por outro lado, para o segmento de pesados, as
projeções do início do ano que apontavam para um crescimento de 3,1% caíram por
terra. Com o resultado ainda negativo do setor, a Fenabrave espera alcançar as 57,4
mil unidades, incluindo caminhões e ônibus, o que representaria queda de 10,2%
sobre o já negativo resultado de 2016.
A entidade aposta que neste ano, os licenciamentos de caminhões novos não deva
passar dos 44,5 mil, uma retração de 11,5% no comparativo ano a ano.
“Tivemos mais uma safra recorde, que contribuiu com o mercado de caminhões neste
primeiro semestre, mas não foi suficiente para reverter o cenário”, lamentou
Assumpção Jr. “Há um ‘estoque’ de 150 a 160 mil caminhões novos e não utilizados
hoje”, comenta sobre a ociosidade do setor de transporte de carga.
Para ônibus, o executivo afirma que o setor apresenta a mesma dificuldade de reação.
“Há uma dificuldade muito forte em termos de caixa para as empresas, que vêm
sofrendo com os baixos preços do rodoviário, que também estão tentando conviver na
competição com o setor aeroviário. Nos urbanos, também fortemente influenciados
pela política, ainda há pouca disposição econômica para investir em novos veículos.”
Com isto, a Fenabrave projeta uma retração de 5,5% nos emplacamentos de ônibus
em 2017, para pouco mais de 12,8 mil unidades.
Pesados têm mais um semestre negativo
05/07/2017 – Fonte: Automotive Business

Embora represente apenas 2% do total de veículos vendidos no primeiro semestre, o
segmento de pesados, que inclui caminhões e ônibus, encerrou mais um período em
baixa. Os emplacamentos recuaram 13,8% no primeiro semestre quando comparado
com igual período do ano passado, de acordo com o balanço divulgado na terça-feira,

4, pela Fenabrave. Foram licenciados pouco mais de 27,9 mil unidades contra as 32,3
mil de um ano antes, que já fora bastante negativo para o setor.
Quem mais caiu foram os caminhões: de janeiro a junho, as vendas não passaram de
21.461 unidades, volume que fica 15,6% abaixo do apurado há um ano, quando o País
emplacou 25.428. “A safra contribuiu [para as vendas], mas não foi suficiente para
reverter o cenário”, lamenta o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., ao
apresentar os resultados do setor para a imprensa em São Paulo.
No comparativo mensal, as vendas de junho cresceram 1,48% sobre as de maio, ao
passarem de 4,11 mil para 4,18 mil caminhões. Contudo, sobre igual mês de 2016,
este volume ainda representa retração, ainda que leve, de 0,19%.
Embora alguns fatores macroeconômicos estejam apontando para um viés positivo,
segundo Tereza Maria Dias, da MB Associados, consultoria econômica que atende a
Fenabrave, o setor necessita de maior consolidação: “É preciso crescer 3%, 4% ao
ano para só aí consolidar um cenário mais economicamente estável, mas é fato que
sem investimento em infraestrutura, o País não vai conseguir avançar”, afirma.
No segmento de ônibus, o cenário também é de queda: em seis meses foram
emplacados 6,4 mil chassis, 7,25% menos do que em mesmo período de 2016, quando
os empresários compraram quase 7 mil ônibus novos. No resultado isolado de junho,
o setor do transporte de passageiros agregou 1,5 mil unidades novas, o que significa
aumento de 18,6% sobre maio e de 6,6% na comparação com junho de 2016.
Com isto, a Fenabrave, que em janeiro projetava para o ano um viés positivo no setor
de pesados, revisa suas previsões e agora aponta para mais um período no vermelho
(leia aqui).
Mercedes-Benz começa a vender caminhão extrapesado blindado
05/07/2017 – Fonte: Automotive Business

Com o mercado brasileiro de caminhões ainda contraído, a Mercedes-Benz trabalha
para aumentar a participação em alguns nichos, como o de veículos blindados. O time
da companhia responsável por customizações e pequenas demandas concentrou
esforços para oferecer o primeiro caminhão extrapesado blindado da marca. O
escolhido foi o Axor 2644 8x4, que recebeu o quarto eixo para dar conta do peso maior
transportado, já que fica mais pesado com a blindagem.
A montadora aponta ter escolhido o modelo para a adaptação e blindagem pela
confiabilidade, consumo de combustível baixo e, segundo a companhia, melhor custo
de manutenção do segmento. A cabine foi equipada com proteção balística nível três,
enquanto o baú também teve alguns reforços, mas não chega a atender ao mesmo
patamar.
O veículo foi desenvolvido inicialmente para atender a uma demanda da Prossegur,
que já comprou sete unidades. O caminhão de 30 metros de comprimento e 175
metros cúbicos de capacidade volumétrica será usado no transporte de cargas
valiosas, como eletrônicos, medicamentos e ingressos de espetáculos, como
exemplifica Marcos Andrade, gerente de marketing de produto caminhão da MercedesBenz.

Ele aponta que, ainda que o veículo seja mais caro, o valor é competitivo para a
operação. Pela legislação brasileira, um modelo sem blindagem que carrega cargas
valiosas só pode rodar com o motorista e mais três agentes de segurança dentro, diz.
Com o blindado a equipe pode ser menor. Além da compra dos caminhões, o contrato
da Prossegur inclui ainda o FleetBoard, sistema de telemetria e rastreamento da
montadora e o plano mais completo de manutenção da empresa, com revisões
preventivas e corretivas e atendimento 24 horas por dia.
“Quando falamos deste tipo de transporte, mais do que nunca o caminhão não pode
ter um problema e expor o motorista e a carga ao risco”, observa Andrade.
LIDERANÇA DO SEGMENTO
A estratégia da Mercedes-Benz de customizar seus veículos para aplicações específicas
tem funcionado no segmento de blindados.
“Somos líderes com 65% de participação. No ano passado este porcentual estava perto
de 40%”, conta Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing e peças &
serviços para caminhões e ônibus Segundo ele, o foco não está simplesmente em
adaptar o produto, mas em “desenvolver uma solução agregando valor com serviços
e manutenção”.
A companhia calcula que, mesmo com a crise, as vendas de caminhões blindados
continuam relativamente estáveis, com entre 250 e 300 unidades por ano, número
que tende a crescer em 2017, já que o primeiro semestre terminou com 239
emplacamentos.
“É um segmento que precisa de renovação, com idade média superior a 10 anos”, diz
Andrade, admitindo que esta demanda que já chama a atenção de outras montadoras.
Com a adaptação do Axor, a Mercedes-Benz coloca os pés no território de caminhões
pesados blindados, que tem a Scania como principal competidora. Até então a atuação
estava focada em modelos leves, com a MAN como uma das grandes concorrentes.
Além das sete unidades do Axor, a Prossegur comprou 134 chassis leves para
transportar valores, área em que concentra 98% de seu faturamento.
Para tornar os veículos menores mais eficientes, o time de customização da MercedesBenz também dedicou a eles trabalho de engenharia. Os chassis receberam uma série
de mudanças, tudo para reduzir custos e tornar mais rápido o processo de
implementação.
“Algo que demorava de sete a 10 dias para ficar pronto pode agora ser feito em apenas
um dia, desafogando os implementadores, que podem atender a um volume maior”,
resume Andrade.
Basicamente a empresa reduziu o número de peças internas e reorganizou as partes
indispensáveis para garantir melhor distribuição do peso. O tanque de combustível por
exemplo, saiu da lateral para a parte traseira do veículo.
O entre eixos foi reduzido e o comprimento, encurtado. A posição do motorista
também foi repensada.
“Não é simplesmente um chassi de caminhão implementado para esta aplicação. É um
veículo completamente adaptado para garantir a melhor eficiência e segurança”,
resume Andrade.

Vale a pena dar imóvel ou carro como garantia de empréstimo?
05/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Nessas modalidades, que são refinanciamento, é possível obter dinheiro com
juro na casa de 2% ao mês

Nos EUA, operações semelhantes são comuns e se tornaram uma das principais fontes
de renda extra para famílias, em particular a hipoteca de casas. Pixabay
Modalidade popular no Brasil, os chamados refinanciamentos ou empréstimo com
garantia disponibilizam dinheiro com juros na casa dos 2% ao mês, ou seja, ombro a
ombro com linhas do consignado. Esses empréstimos avançam no atual ambiente de
crise, quando os bancos relutam em emprestar em razão do risco de calote, e também
são uma das linhas de frente das fintechs (startups de serviços financeiros) em
crescimento no país.
Nessa modalidade, o cliente aliena um bem — geralmente, casa ou carro como
garantia — ao banco ou financeira, que o reivindicará caso o empréstimo não seja
pago. Essa segurança na relação, por sinal, é a explicação para o banco cobrar juro
mais baixo, uma vez que poderá buscar ressarcimento em caso de calote. Nos Estados
Unidos, operações semelhantes são comuns e se tornaram uma das principais fontes
de renda extra para famílias, em particular a hipoteca de casas.
“O empréstimo com garantia costuma ser atraente para o consumidor que precisa de
um volume alto de dinheiro e quer um prazo de pagamento mais longo”, afirma Álvaro
Modernell, diretor da Mais Ativos Educação Financeira.
Se o valor que se busca é mais baixo — inferior ao custo de um automóvel, por
exemplo —, Modernell sugere buscar uma opção mais prática, com preferência para o
consignado. A razão para isso é que quem toma crédito com garantia geralmente
precisa lidar com a burocracia (e os custos) de cartório para levantar documentação e
alienar o bem em nome do banco. Por isso, neste tipo de operação, é fundamental
considerar o Custo Efetivo Total (CET) que, além do juro, inclui taxas de vistoria,
documentação e eventuais seguros.
É preciso tomar alguns cuidados para não perder o bem
Na Creditas, empresa que pesquisa juros de empréstimos com garantia e faz a
intermediação entre clientes e bancos, a procura por esta forma de crédito cresce 30%
a cada trimestre — a companhia encerrou 2016 com uma carteira ativa de R$ 135
milhões.
O Banco Central não contabiliza esse tipo de operação. As taxas começam com juros
de 1,15% ao mês (14,71% ao ano) mais a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Os prazos de pagamento podem chegar a 240 meses (20
anos).
“Quem tem buscado esses empréstimos é o público mais jovem, muitas vezes
substituindo uma dívida cara por outra com juro bem mais baixo”, explica Felipe
Zullino, sócio e diretor de novos negócios da Creditas.

Especialistas apontam que esses empréstimos com garantia efetivamente podem ser
uma opção mais barata para quem está no vermelho em valores altos com cartões de
crédito e cheque especial, evitando, assim, um efeito bola de neve sobre as finanças
familiares, mas fazem alertas.
“O juro precisa ser muito mais baixo do que os empréstimos convencionais para valer
a pena. E o cliente precisa ter convicção de que conseguirá pagar de volta, sob pena
de perder seu bem”, sublinha Modernell.
Volvo lançará modelos elétricos ou híbridos a partir de 2019
05/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro

A montadora sueca Volvo Cars anunciou nesta quarta-feira que somente a partir de
2019 lançará modelos elétricos ou híbridos, com o que promete um “fim histórico” dos
veículos equipados com motor de combustão.
O grupo, propriedade da empresa chinesa Geely, espera lançar cinco modelos
integralmente elétricos entre 2019 e 2021, três sob sua marca e duas sobe a da
Polestar, assim como uma série de modelos híbridos.
“Este anúncio marca o fim dos carros equipados apenas com um motor a combustão”
declarou o presidente da Volvo, Håkan Samuelsson, em um comunicado.
Segundo um porta-voz indagado pela AFP, a montadora sueca continuará fabricando,
além de 2019, os modelos a gasolina e diesel lançados antes desta data, mas estes
serão progressivamente substituídos pela chegada de modelos mais limpos.
O grupo sueco tem a ambição de vender um milhão de veículos elétricos antes de
2025, data na qual deseja que suas operações de produção se convertam em
“climaticamente neutras”.
Fresa para sucesso na usinagem de compósitos
05/07/2017 – Fonte: CIMM
As novas fresas CoroMill® Plura lançadas pela Sandvik Coromant realizam operações
otimizadas de fresamento e usinagem de canais em compósitos como CFRP (plástico
reforçado com fibra de carbono) e GFRP (plástico reforçado com fibra de vidro).
Engenheiros de produção, gerentes e operadores irão se beneficiar das geometrias
patenteadas das novas fresas, especialmente os que trabalham na indústria
aeroespacial, em que esses materiais estão cada vez mais presentes, bem como em
outros setores como automotivo, energia eólica e a indústria de construção naval.
As soluções de usinagem para compósitos específicos estão se tornando um fator cada
vez mais importante nas fábricas que visam melhorar qualidade, tempo de ciclo e
custos.
O teor abrasivo de muitos compósitos causa problemas como desgaste rápido das
ferramentas, compromete a qualidade de corte, eleva a temperatura, além de
vibrações e condições de cortes instáveis.

Com esses desafios em mente, a mais nova geração da CoroMill Plura da Sandvik
Coromant foi desenvolvida para melhorar a usinagem de CFRP e de GFRP em centros
de usinagem CNC com três, quatro e cinco eixos, bem como em máquinas CNC tipo
portal e sistemas de braço robótico independente.
“A marca CoroMill Plura é uma marca com boa reputação e comprovada por toda a
indústria e, com sua última geração de fresas, as geometrias patenteadas foram
desenhadas especificamente para alavancar a usinagem de peças de compósito do
setor aeroespacial, incluindo fuselagem, asas, estabilizadores, longarinas, vigas,
estruturas, subestruturas, vigas do piso e outros componentes do setor" conta Aaron
Howcroft, gerente global de produtos para compósitos na Sandvik Coromant.
“As fresas oferecem alta produtividade e têm a vida útil mais longa do mercado. Além
disso, elas estão disponíveis como itens standard para pronta entrega, o que facilita
para os departamentos de aquisição/compra.”
Durante o fresamento e o fresamento de canais em compósitos, as novas fresas são
usadas principalmente em contato radial completo e em total profundidade de corte.
Em alguns casos, os passes de acabamento também podem ser implementados. Os
ângulos de hélice foram projetados para agudeza e resistência ideal da aresta de corte,
assegurando uma vida útil mais longa da ferramenta e bom acabamento superficial do
canal. A gama é composta por três fresas: fresa para compressão CoroMill Plura, fresa
CoroMill Plura com ângulo de hélice baixo e fresa serrilhada CoroMill Plura.
A fresa para compressão CoroMill Plura, com sua hélice dupla de 40°, trabalha bem
com camadas de lã de vidro especiais em ambos os lados de componentes em CFRP.
Como há uma sobreposição entre os canais comprimidos, a fresa trabalha em
materiais planos e estreitos, reduzindo as vibrações no material.
Especificamente desenhada para passes de acabamento suaves e livre de rebarbas em
componentes CFRP, a fresa CoroMill Plura com baixo ângulo de hélice (5°) apresenta
um alto número de dentes e uma cobertura desenhada para auxiliar em cortes rápidos
e proteger do calor. As opções de hélice versão direita e esquerda permitem
flexibilidade em materiais com condições desafiadoras, como fixação fraca ou
comprometida.
Finalmente, a fresa serrilhada CoroMill Plura, com seu canal grande, permite altas
taxas de remoção de material. A geometria também oferece uma ação de corte dupla
para reduzir a delaminação e as vibrações, e em última instância, fornecer uma
solução de passe único para minimizar o esforço na usinagem de peças em material
compósito.
Todas as três fresas CoroMill Plura podem ser usadas com ou sem refrigeração.
Cobre opera em queda, pressionado por dólar mais forte
05/07/2017 – Fonte: EM.com
Os contratos futuros de cobre operam em queda nesta quarta-feira, pressionados pela
valorização do dólar ao redor do planeta.
Há pouco, na London Metal Exchange (LME), o cobre para três meses caía 0,48%,
para US$ 5.859,00 por toneladas. O metal com entrega para setembro recuava 1,19%,
para US$ 2,6610 por libra-peso, na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile
Exchange (Nymex).
Entre os demais metais básicos negociados na LME, a tonelada do alumínio caía
0,26%, para US$ 1.922,00; a do zinco cedia 0,75%, para US$ 2.766,00; a do chumbo

perdia 0,83%, cotada a US$ 2.267,00; e a do níquel recuava 0,335, para US$
9.130,00.
O dólar se valoriza nesta manhã, enquanto os investidores aguardam a divulgação
nesta tarde da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o
banco central americano).
"O dólar mais forte prejudica os investimentos em metais em geral", disse o analista
de pesquisas da Sucden Financial Kash Kamal.

