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Dólar

3,282

3,283

Euro

3,740

3,742

Fonte: BACEN

Cursos de Agosto no SINDIMETAL/PR
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR

Fato Econômico
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
Confira na edição de Fato Econômico, novo produto da CNI o seguinte destaque:
Gastos com previdência e servidores comprometem investimentos e despesas com
saúde e educação.

Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo -nº 20. XIII.
6 de julho de 2017
07/07/2017 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa
do Estado e na Câmara dos Deputados.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
ÍNDICE
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA
Relação de Consumo
Dispõe sobre critérios e restrições para comercialização de produtos em feiras e
eventos transitórios no Estado do Paraná e dá outras providências
PL 297/2017 de autoria do Deputado Guto Silva (PSD)
PARA

Metalúrgicos da fábrica da Ford de Taubaté encerram greve
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os metalúrgicos da fábrica da Ford em Taubaté, no interior de São Paulo, voltaram ao
trabalho nesta quinta-feira, 6, depois de três dias de greve. A decisão de retorno
ocorre após proposta feita pelo Tribunal Regional de Trabalho (TRT) de Campinas. Os
trabalhadores não serão afetados pelos dias de paralisação.
A greve começou na segunda-feira em razão de impasse entre os trabalhadores e a
empresa em relação à jornada semanal. Enquanto os funcionários queriam trabalhar
de segunda-feira a sexta-feira, a empresa pretendia retomar esquema adotado em
2012, em que se trabalhava de segunda-feira a sábado com uma folga na semana.

O TRT propôs que os metalúrgicos voltassem ao trabalho na jornada de segunda-feira
a sexta-feira, sem que eles sofram descontos em seus salários referentes aos dias sem
trabalho. Uma votação entre os trabalhadores foi realizada na tarde desta quinta-feira
e maioria se posicionou a favor.
Em 2012, quando a produção batia recorde, a empresa e os funcionários concordaram,
com o objetivo de ampliar a capacidade da fábrica, em operar com uma jornada de
segunda-feira a sábado, com uma folga na semana, 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”, disse a empresa na terça-feira. A Ford também afirmou que a paralisação
travaria investimento de R$ 1,2 bilhão na fábrica.
De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato dos metalúrgicos da região, os
funcionários se recusaram 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 fábrica de Taubaté conta com 1.500 trabalhadores.
Anfavea revisa projeção para produção em 2017 de alta de 11,9% para
21,5%
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou
nesta quinta-feira, 6, ter revisado a sua projeção para produção de veículos em 2017,
de alta de 11,9% para 21,5%. Se a estimativa se confirmar, o setor terminará o ano
com 2,619 milhões de unidades fabricadas, ante expectativa anterior, divulgada no
início do ano, de 2,413 milhões.
A revisão foi estimulada principalmente por números maiores em exportação, com a
indústria registrando recorde de unidades exportadas no primeiro semestre de 2017.
Com isso, a Anfavea também revisou sua projeção para o mercado externo, de
expansão de 7,2% para 35,6%. Com isso, a associação espera agora que 2017 termine
com a exportação de 705 mil unidades, ante projeção anterior de 558 mil unidades.
Em relação ao mercado interno, no entanto, a projeção foi mantida em alta de 4%,
com a venda de 2,133 milhões de unidades. Para veículos leves, a previsão é de
expansão 4% e, para os pesados, de 6,4%.
Apesar da manutenção destes números, o presidente da Anfavea, Antonio Megale,
admitiu que as projeções para o mercado interno podem ser alteradas nos próximos
meses. Segundo ele, o viés é de alta para veículos leves e de baixa para os pesados.
Anfavea eleva projeção de produção e exportação para o ano
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
Passado o primeiro semestre do ano, a Anfavea, associação que representa os
fabricantes de veículos, revisou para cima as expectativas para o fechamento de 2017.
A entidade espera aumento mais robusto da produção e das exportações de veículos,
enquanto a expansão do mercado interno tende a ser de 4%, como a organização já

previa desde o início deste ano. Confira a seguir os números do primeiro semestre e
as novas expectativas, divulgadas na quinta-feira, 6.
• VENDAS DOMÉSTICAS
Junho: 171,8 mil (-0,3% sobre maio e +13,5% sobre
Janeiro a junho: 1,01 milhão (+3,7% sobre jan-jun/2016)
• PRODUÇÃO
Junho: 184,5 mil (-15,4% sobre maio
Janeiro
a
junho:
1,26
milhão
• EXPORTAÇÕES
Junho: 46,9 mil (-9,3% sobre
Janeiro
a
junho:
372,6

maio
mil

e

e

+15,1%
(+23,3%

+40,9%
(+57,2%

junho

de

2016)

sobre junho de 2016)
sobre
jan-jun/2016)
sobre junho de 2016)
sobre
jan-jun/2016)

• NOVAS PROJEÇÕES PARA 2017 (EXPORTAÇÕES E PRODUÇÃO)

Financeiras estão muito conservadoras na concessão de crédito, avalia
Anfavea
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta quinta-feira, 6, que as instituições
financeiras permanecem “muito conservadoras” na concessão de crédito para
aquisição de veículos. “Os bancos ainda estão avessos ao risco, porque estão sofrendo
com a inadimplência que tiveram lá atrás”, afirmou, após coletiva de imprensa.
Megale espera que, com a redução da Selic nas próximas reuniões do Banco Central
(BC), as instituições financeiras fiquem mais dispostas a assumir riscos e diminuam
suas taxas de juros. “O nosso setor é muito dependente do crédito”, ressaltou o
executivo.
Em relação à geração de emprego nas montadoras instaladas no Brasil, o executivo
afirmou que, mesmo com números maiores de produção, ainda não é o momento para
contratação. “Estamos usando a capacidade ociosa e diminuindo a mão de obra que
estava com jornada reduzida. Então, por enquanto, não acreditamos em crescimento
nos postos de trabalho, mas a melhor utilização da capacidade instalada”, disse
Megale, acrescentando que a ociosidade do setor, hoje, é de 50%.

O presidente da Anfavea também comentou o acordo automotivo entre Brasil e
Colômbia, que foi acertado em 2015, mas que ainda não entrou em vigor. Segundo
Megale, havia a expectativa de que as regras estabelecidas passassem a valer no
primeiro semestre deste ano, mas que, de última hora, houve uma “resistência
inesperada” por parte do governo colombiano, o que deve atrasar a efetivação do
acordo. Ele não detalhou os motivos da resistência.
Alíquota para definição de IPI de veículos pode ter critério misto, diz Megale
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, admitiu nesta quinta-feira, 6, que a nova política setorial
que vem sendo elaborada pelo governo para a indústria automobilística, batizada de
Rota 2030, poderá contar com um critério misto na definição das alíquotas do IPI para
os veículos, mantendo o critério atual, segundo o qual as taxas são menores para
veículos de menor potência, e adicionando um critério de eficiência energética.
As conversas entre o governo e o setor para a elaboração do Rota 2030 começaram
em março e, em abril, quando as primeiras diretrizes foram divulgadas, dava-se como
certo que o critério atual seria abandonado, dando lugar ao critério da eficiência
energética, segundo o qual veículos mais econômicos teriam alíquotas menores.
No entanto, segundo Megale, diversas alternativas estão sendo discutidas, entre elas
essa proposta mista. A ideia é que o Rota 2030 entre em vigor no início de 2018, em
substituição ao Inovar-Auto, que expira no fim de 2017.
França quer que montadoras não vendam carros a diesel ou gasolina até
2040
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Meio Ambiente da França, Nicolas Hulot, afirmou ter estabelecido que
as montadoras do país tenham como meta não vender mais carros movidos à gasolina
ou a diesel até 2040. Em entrevista coletiva, Hulot disse que as montadoras francesas
têm projetos que podem “cumprir essa promessa”.
A autoridade lançou a iniciativa um dia após a sueca Volvo tornar-se a primeira grande
montadora a se comprometer a abandonar os carros utilitários movidos apenas pelos
motores de combustão interna.
Hulot também afirmou que a França parará de produzir energia de minas de carvão –
agora 5% da energia total do país – até 2022. O país também deseja reduzir a
proporção da energia gerada pelas usinas nucleares para 50% até 2025, dos atuais
75%. Fonte: Associated Press.
Exportações puxam alta de 23,3% na produção de veículos no semestre
07/07/2017 – Fonte: Bem Paraná
A produção de veículos entre janeiro e junho deste ano subiu 23,3% em relação ao
mesmo período do ano passado, chegando a 1,26 milhão -pouco mais do total
produzido no ano passado (2,1 milhões).
O motor da alta foram as exportações, que cresceram 57,2% na mesma base de
comparação. Em termos absolutos, 372.563 automóveis produzidos no Brasil no
semestre foram vendidos ao exterior, segundo dados divulgados nesta quinta (6) pela
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Diante da recessão interna, com queda na demanda e restrição ao crédito, a saída
encontrada pela indústria automobilística foi escoar sua produção para o exterior sobretudo para mercados latinoamericanos. A desvalorização do real (mais forte no
ano passado), por sua vez, facilitou essa reorientação estratégica.
Movimento semelhante acontece na comparação anual. A produção de veículos em
junho cresceu 15,1% ante igual mês do ano passado, enquanto as exportações
aumentaram 40,9% no período.
Em relação à maio deste ano, contudo, houve retração na produção da ordem de
15,4% -sintoma de um desempenho ainda errático da indústria nacional diante de um
cenário econômico e político instável. As exportações também caíram 9,3% na
comparação entre maio e junho, para 66.059 veículos.
Na análise por segmento, contudo, houve retração apenas em veículos leves -as
exportações de caminhões e ônibus subiram 9,9% e 21,8%, respectivamente. Em
valores, o volume exportado no semestre corresponde a US$ 7,4 bilhões, alta de 53%
ante o primeiro semestre de 2016.
Em relação a junho do ano passado, o aumento foi de 54,4% e, na comparação com
maio deste ano, houve recuo de 7,1%. MELHORA DAS EXPECTATIVAS O desempenho
positivo motivou as montadoras a elevarem as expectativas para a produção do setor
em 2017. Originalmente, as empresas esperavam um crescimento de 11,9% neste
ano, percentual que foi revisado para 21,5% –ou 2,619 milhões de veículos.
O otimismo é resultado da expansão das exportações, uma vez que a estimativa de
vendas no mercado interno foi mantida em alta de 4%, para 2,13 milhões de veículos,
disse o presidente da Anfavea, Antonio Megale. A nova estimativa da Anfavea para as
exportações de veículos do Brasil passou de crescimento de 7,2% para alta de 35,6%
neste ano, totalizando 705 mil unidades.
Questionado se a crise política que atinge o governo do presidente Michel Temer, alvo
de denúncia do Ministério Público acusado de corrupção, poderia influenciar as
projeções para 2017, Megale disse acreditar que "está gradualmente havendo um
descolamento do setor econômico do político".
O presidente da entidade, contudo, faz a ressalva de que a expansão deve ocorrer no
segmento de automóveis e comerciais leves, mas não no de caminhões e ônibus, cuja
tendência para o segundo semestre é de baixa. EMPREGO A melhora nas expectativas,
contudo, não deve refletir em um aumento de contratações do setor por enquanto.
Entre dezembro de 2014 e de 2016, as montadoras cortaram cerca de 23 mil postos.
Em junho, haviam 121.600 pessoas empregadas nas empresas associadas à entidade.
"Quando mercado interno começar a crescer, aliado às exportações, aí sim [as
contratações serão retomadas]", disse Megale.
"Precisamos de solidez do mercado para que as empresas acrescentem turnos de
produção", afirmou. Segundo o presidente da entidade, o índice de ociosidade da
indústria ainda gira em torno de 50%. Com a previsão de aumento da produção neste
ano, o percentual deve cair para 40%. "Ainda temos um grande período pela frente
para chegarmos a níveis razoáveis de ociosidade, de em torno de 15%", disse.
AGRICULTURA A produção de máquinas agrícolas foi positivamente influenciada pela
melhora do desempenho do setor, que vive colheitas recordes neste ano. No semestre,
houve aumento de 41,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em
relação a junho de 2016, a alta foi de 15,5%.
Já na comparação com maio, houve queda de 5,8%. O cenário também foi de retração
nas vendas, que recuaram 0,1% em relação ao mês anterior e 1,2% sobre junho do
ano passado.

A piora é resultado da desaceleração do ritmo de compras de agricultores em junho,
que aguardam a definição de financiamentos do Plano Safra, anunciado em junho,
afirmou a vice-presidente da Anfavea, Ana Helena de Andrade.
Atrasada para elétricos, VW diz que ainda pode superar Tesla
07/07/2017 – Fonte: Jornal Floripa
A Volkswagen iniciará as entregas de seus primeiros modelos independentes movidos
a bateria em 2020, mais ou menos na época em que a Tesla pretende entregar 1
milhão de veículos por ano. Então por que a fabricante de automóveis alemã acredita
que pode parar a pioneira americana do ramo de carros elétricos?
A Volkswagen não possui a vantagem de ser a primeira do mercado, mas pode
compensar o fato com sua escala global e experiência de fabricação, afirma Herbert
Diess, que dirige a marca homônima da fabricante de automóveis.
A VW atualmente é a maior fabricante de automóveis do mundo, um status
longamente desejado que a empresa com sede em Wolfsburg tirou da Toyota Motor
no ano passado, e Diess quer buscar outra coroa tornando os veículos elétricos
acessíveis para os consumidores do mercado popular, disse ele em entrevista.
"Enxergamos a Volkswagen como a empresa que pode parar a Tesla porque temos
habilidades que a Tesla atualmente não tem", disse Diess, em Frankfurt.
A Tesla virou referência para produtoras de automóveis consolidadas como Daimler,
BMW e VW, que buscam uma fatia maior do mercado de automóveis elétricos. E apesar
de ter chamado a atenção dos consumidores com o sedã Tesla Model S e o SUV Model
X, o fundador Elon Musk não conseguiu evitar questionamentos quanto à capacidade
de cumprir as ambiciosas promessas de produção para os próximos anos.
Isso pode representar uma vantagem para empresas como a Volkswagen que,
somando suas 12 marcas, produz em dois dias mais carros do que a Tesla vendeu em
todo o ano de 2016.
Nas últimas semanas, disse Diess, a VW fechou o design final do primeiro modelo da
linha elétrica I.D., um hatchback semelhante ao Golf, o mais vendido da marca. O
carro, chamado Neo, será voltado ao mercado europeu, com preço similar ao da versão
a diesel do Golf, e tem autonomia de 600 quilômetros com bateria cheia.
Mais modelos
Em 2023, a submarca adicionará o crossover compacto Crozz para venda mundial,
inclusive na China, que é o maior mercado da VW, e também o Lounge, um SUV mais
espaçoso com uma distância entre eixos mais longa do que o Crozz para atrair os
consumidores americanos. Um sedã quatro portas esportivo, o Aero-e, competirá com
o Tesla Model S.
As fabricantes estão desenvolvendo veículos à bateria em resposta ao aumento das
restrições às emissões aplicadas pelos órgãos reguladores a suas linhas de produtos,
em particular as novas regras da União Europeia estabelecidas para 2020.
A fabricante de veículos sueca Volvo Car Group delineou planos nesta semana para
descontinuar gradualmente os carros com motores de combustão no início da próxima
década e o governo francês estabeleceu políticas ambientais que eliminam o uso de
gasolina e diesel como combustíveis para veículos em 2040.

Até agora, nenhuma fabricante gerou retornos com os carros elétricos similares aos
obtidos com veículos com motor de combustão devido aos gastos elevados da
tecnologia de armazenamento de energia.

Máquinas revelam alta de 21,8% no semestre
07/07/2017 – Fonte: Automotive Business

A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias no primeiro semestre somou 21,3 mil
unidades, resultando em alta de 21,8% sobre o mesmo período do ano passado. Só
de tratores de rodas foram 18,1 mil, um acréscimo de 26,5%.
“Estamos a caminho da média dos últimos anos”, afirma o presidente da Anfavea,
Antonio Megale, confiante nos desdobramentos que haverá do Plano Safra 2017/18,
divulgado há cerca de um mês, com mais de R$ 190 bilhões em crédito para o produtor
rural (veja aqui).
Mas leva algum tempo para que esse crédito chegue ao campo. “O BNDES distribuiu
circular a respeito na terça-feira, 4. Até que os produtores acessem a linha, tenham o
crédito aprovado e gerem o pedido na concessionária são pelo menos 40 dias. Assim,
os reflexos começarão a surgir em agosto”, estima a vice-presidente da Anfavea, Ana
Helena de Andrade.
Acreditava-se que a Anfavea revisaria para cima as projeções do setor por causa do
crescimento expressivo nas vendas internas e exportações, mas a entidade preferiu
aguardar talvez mais dois meses, sobretudo para avaliar os efeitos do Plano Safra.
“Faremos uma análise mais cautelosa”, diz Ana Helena.
No fechamento do semestre nota-se também uma redução do ritmo de queda na
venda de máquinas de construção como tratores de esteiras e retroescavadeiras: “Mas
os volumes são muito pequenos para fazer uma análise precisa”, diz a executiva.
A produção desses modelos foi bastante afetada após 2014 pela falta de novas obras
de infraestrutura, mas agora exibe alta em relação aos primeiros seis meses do ano
passado. As retroescavadeiras somaram 1.540 unidades até junho de 2017 e alta de
3,8%.
E os tratores de esteiras, 743 no total, anotaram crescimento de 17,4%. O motivo são
as exportações, que cresceram mais de 30% para esses modelos e em 28,5% na
média de todas as máquinas agrícolas e de construção.
Ao todo o País embarcou 5,7 mil equipamentos. Ana Helena reconhece que as vendas
externas ainda estão abaixo da média dos últimos anos, mas acredita na recuperação:
“A tendência de alta é o que vale neste momento.”
Entre os destinos das máquinas se destacam os Estados Unidos e a Argentina. Na
análise em valores, as exportações somaram US$ 1,2 bilhão e cresceram 35,1% sobre
o mesmo período de 2016.

GM bate Tesla e volta a ser montadora com maior valor de mercado nos EUA
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A ascensão meteórica da Tesla ao posto de montadora de automóveis mais valiosa
dos Estados Unidos chegou ao fim, pelo menos por enquanto, depois de um reinado
que durou menos de três meses.
A fabricante de carros elétricos registrou queda de quase 15% em suas ações da
segunda-feira (3) para cá, depois de reportar problemas com a fabricação de baterias
no primeiro semestre que prejudicaram a produção de sua linha existente de carros
de luxo, apenas dias antes de ela iniciar a montagem de seu primeiro carro voltado ao
mercado de massa, o Model 3.
Elon Musk, o presidente-executivo da companhia, também anunciou um cronograma
de produção modificado para o Model 3, com atrasos em relação a promessas feitas
no ano passado. E a Volvo, embora seja uma empresa pequena entre as montadoras
internacionais de automóveis, roubou em parte a cena da Tesla ao anunciar na quartafeira (5) que todos os seus modelos seriam completamente elétricos ou híbridos a
partir de 2019.
No pregão do começo da tarde desta quinta-feira (6), as ações da Tesla mostravam
queda de 3,7%, para US$ 315,25, o que confere à empresa uma capitalização de
mercado de US$ 51,8 bilhões, de acordo com a Bloomberg. A General Motors, que
liderava o ranking americano de capitalização de mercado no setor de automóveis,
antes da Tesla, voltou ao topo, com valor de mercado de US$ 52,7 bilhões.
A queda no preço das ações da Tesla suspende pelo menos temporariamente a alta
notável registrada pela empresa, cujas ações subiram de pouco mais de US$ 180 em
novembro a mais de duas vezes esse valor, recentemente.
Um ano atrás, as ações da Tesla sofreram abalo pela notícia de que o dono de um
sedã elétrico Model S havia morrido em um acidente quando seu carro, operando com
o sistema de piloto automático da empresa, não detectou uma carreta que estava
cruzando uma estrada na Flórida.
A colisão despertou dúvidas sobre a confiabilidade da tecnologia de direção autônoma
da empresa e sobre possíveis exageros de marketing da Tesla ao decidir usar o termo
"piloto automático" para designar o sistema. Agências do governo federal americano
abriram investigações sobre o caso, entre as quais uma para determinar se existia um
defeito de segurança no modo de condução "piloto automático" dos carros Tesla.
Mesmo quando Musk divulgou um "plano-mestre" reformulado para a Tesla, com a
promessa de se expandir para além dos carros elétricos e ingressar no ramo das
picapes, caminhões de carga e ônibus elétricos, e equipar todos esses veículos com
sistemas avançados de autodireção, as ações não reagiram.

Mas, neste ano, os investidores começaram a concentrar suas atenções no lançamento
do Model 3 e na confiante previsão de Musk de que a Tesla seria capaz de quintuplicar
suas vendas, para mais de 500 mil carros anuais a partir de 2018.
Semanas mais tarde, a Tesla levantou US$ 1 bilhão com uma emissão de ações e
títulos de dívida, para rechear seus cofres antes da introdução do Model 3.
Abril trouxe mais notícias positivas: um forte avanço na produção de veículos da
empresa no primeiro trimestre e um novo salto no preço de suas ações conduziram o
valor de mercado da Tesla a US$ 48 bilhões, o que a levou a ultrapassar a capitalização
de mercado da Ford Motor. A alta continuou e em 10 de abril as ações registraram
novo salto, para US$ 312,39.
Isso fez com que a Tesla adquirisse valor de mercado superior ao da GM, que produziu
mais de nove milhões de veículos e teve receita de US$ 9,4 bilhões em 2016.
A Tesla, em comparação, produziu 85 mil carros no ano passado, e registrou prejuízos
na maior parte dos trimestres recentes. No primeiro trimestre deste ano, ela sofreu
US$ 397 milhões em prejuízo, ante perdas de US$ 282 milhões no período em 2016.
Mas a receita da empresa mais que dobrou, no entanto, para US$ 2,7 bilhões.
Caminhões têm ajuda do mercado externo
07/07/2017 – Fonte: Automotive Business

A produção de caminhões neste primeiro semestre somou 36 mil unidades, registrando
crescimento de 15,3% sobre o mesmo período do ano passado. A alta só foi possível
pelo aumento das exportações, que atingiram 13,6 mil unidades, anotando importante
acréscimo de 45,4% sobre os mesmos seis meses do ano passado.
O crescimento levou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) a revisar para cima alguns de seus números e acredita que as exportações
de veículos pesados (caminhões e ônibus) somarão até o fim do ano 35,9 mil unidades,
resultando em alta de 14,7% sobre 2016. A estimativa anterior era de 34,4 mil
unidades embarcadas e alta de 9,7% sobre o ano passado.
“As fábricas estão se empenhando em exportar e têm enviado veículos para o México
e também para outros mercados além da América Latina como o continente africano,
a Rússia e para países do Oriente Médio”, afirma o vice-presidente da Anfavea, Luiz
Carlos Moraes. Os maiores volumes embarcados no semestre foram de semipesados
(4,8 mil caminhões, alta de 72,4%), pesados (4,77 mil, acréscimo de 33,4%) e leves
(2,8 mil, crescimento de 22,8%).
A projeção para a produção de veículos pesados também foi revisada para cima, mas
passou de 100 mil para 101,5 mil unidades porque o mercado interno continua com o
desempenho muito ruim. De janeiro a junho foram emplacados apenas 21,4 mil
caminhões zero-quilômetro, volume 16,1% pior que o do primeiro semestre de 2016.
A queda só não foi mais forte porque os caminhões pesados (segmento de maior
volume) tiveram desempenho superior à média. Foram 7,6 mil unidades lacradas no
período. Também anotaram queda, mas de apenas 4,1%. “Eles foram ajudados pela
safra recorde de 230 milhões de grãos”, recorda Moraes. Já os modelos leves e
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A Anfavea preferiu não alterar neste momento a previsão para o mercado interno.
Deve fazê-lo mais adiante, aguardando os resultados de julho e agosto, historicamente
bons meses. A projeção atual é de 65,6 mil unidades até o fim do ano, com alta de
6,4%.
EXPORTAÇÕES TAMBÉM FAVORECEM ÔNIBUS
De janeiro a junho deste ano as exportações de ônibus somaram 4,1 mil unidades,
registrando alta de 6,8% sobre o primeiro semestre de 2016. Este é o segmento em
que as vendas externas têm mais peso. Das quase 10 mil unidades montadas, 41,1%
foram exportadas.
A maioria dos embarques no semestre foi de ônibus urbanos, 2,6 mil unidades, que
anotaram crescimento de 7,6% sobre o primeiro semestre de 2016. Os rodoviários
ficaram pouco abaixo das 1,5 mil unidades, resultando em alta de 5,4%.
O mercado interno absorveu menos de 5 mil ônibus no acumulado do ano, recuando
em 13,8% em relação ao já fraco primeiro semestre de 2016. “Estamos na expectativa
pelas licitações em São Paulo no segundo semestre. A cidade tem frota de 14,3 mil
ônibus urbanos. Parte dos licenciamentos deve ocorrer em 2017”, conclui Moraes.
Camex reduz para 2% taxa de importação de itens de informática e bens de
capital
07/07/2017 – Fonte: EM.com
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex)
reduziu para 2% as alíquotas do Imposto de Importação de vários bens de informática
e telecomunicações e de vários bens de capital, todos na condição de ex-tarifários. A
redução tributária vale até o dia 30 de junho de 2019 para a grande maioria dos itens.
No caso dos bens de capital, a vigência da redução vai até dezembro de 2017 ou junho
de 2018 para alguns produtos. Além disso, a alíquota do imposto foi zerada para o extarifário "rins artificiais com controle transmembrana", válida até 30 de junho de 2019.
Letec
A Camex também excluiu da Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do
Mercosul (Letec) o insumo químico lixívia de soda cáustica em solução aquosa para
uso exclusivo na produção de alumina (ou óxido de Alumínio). Com isso, a tarifa de
importação do produto será de 2% por um período de 12 meses, para uma cota de
180 mil toneladas. As decisões constam de três resoluções publicadas no Diário Oficial
da União (DOU) desta sexta-feira, 7.
Camex aplica antidumping a fios de aço de alto teor de carbono da China
07/07/2017 – Fonte: EM.com
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu aplicar direito antidumping definitivo,
por um prazo de até 5 anos, às importações brasileiras de fios de aço originárias da
China.
A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e destina-se especificamente
a "fios de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados
a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, relaxação baixa ou normal,
comumente classificados nos itens 7217.10.19 e 7217.10.90 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM)".

As alíquotas de recolhimento do direito antidumping são US$ 124,33/t e US$563,77.

TLP pode prejudicar empresas, diz Rabello
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, alertou que a fórmula proposta pelo
governo para o cálculo da nova taxa de juros dos empréstimos do banco de fomento,
chamada de Taxa de Longo Prazo (TLP), pode prejudicar as empresas tomadoras de
crédito na instituição ao reduzir a ‘previsibilidade’ das condições dos financiamentos.
Para ele, atrelar a atual TLP a um título público torna a taxa ‘muito mais nervosa’ do
que a TJLP, que é definida a cada três meses pelo governo.
Isso porque as taxas de juros de títulos públicos refletem as condições da economia e
quanto os investidores pedem para aceitar financiar o governo. Essa avaliação acaba
sujeita a fatos não só na economia, mas também na política.
“Em um momento muito agudo (de alta desses juros), um projeto de longo prazo pode
não resistir financeiramente à TLP”, avaliou Rabello. Para o presidente do BNDES, o
modelo de cálculo da TJLP hoje dá muito mais estabilidade e previsibilidade aos
investidores.
O Congresso Nacional já estuda mudar a fórmula proposta pelo governo. O relator da
Medida Provisória (MP) 777, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), defende uma versão
que não “aniquile” o setor produtivo e sinaliza com mudanças. A cúpula do banco de
fomento deve participar dos debates para uma possível revisão do modelo.
A TLP foi criada com o objetivo de reduzir a diferença que há hoje entre o custo que o
Tesouro Nacional paga ao mercado para se financiar, que é a Selic (hoje em 10,25%
ao ano) e a taxa que a União cobra nos empréstimos ao BNDES, que é a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), em 7% ao ano.
Nos quatro primeiros meses deste ano, o governo já teve um custo de R$ 6 bilhões
por conta dessa diferença (o chamado subsídio implícito). Mas no passado recente,
com um diferencial de juros ainda maior, essa conta chegou a mais de R$ 20 bilhões
em 2014.
A TLP vai refletir mais de perto o custo de captação do Tesouro, eliminando o subsídio
implícito ao longo de cinco anos. Isso porque o cálculo da taxa é vinculado NTN-B,
título público atrelado à inflação.
A ideia do governo é que a nova Taxa de Longo Prazo possa variar mês a mês, mas
não mude uma vez fixada em determinado contrato de financiamento. Ela será
aplicada em contratos assinados a partir do início de 2018, segundo a proposta do
governo.
“A proposta do governo tem objetivo meramente fiscal de reduzir o subsídio. Nossa
preocupação é ter equilíbrio com o papel do BNDES, que é de fomentar o investimento.
É preciso manter um incentivo”, disse o relator ao Estadão/Broadcast.
A comissão mista que analisa o texto deve realizar três audiências públicas, uma delas
no Rio de Janeiro, sede do BNDES. A intenção é ouvir integrantes do governo e
representantes do setor produtivo, do mercado de capitais e do banco de fomento
para avaliar as possíveis mudanças na fórmula. O BNDES vê com bons olhos a
tentativa de rediscutir o modelo proposto.

“Precisamos garantir o equilíbrio entre o fiscal e o papel do BNDES. Temos de dar
flexibilidade, a regra prevê um prazo de convergência só de cinco anos para a TLP. É
preciso ter cuidado para não aniquilar o setor produtivo e os investimentos”, disse o
relator.
“Talvez seja interessante criar um instrumento pelo qual o governo, quando tiver
condição mais favorável, possa voltar a dar subsídios”, defendeu.
ENTREVISTA: BNDES deve recuperar seu papel, afirma professor da FGV
07/07/2017 – Fonte: CNI
Nelson Marconi defende que a instituição chave no financiamento ao setor
produtivo volte a oferecer crédito, reaquecendo a economia e aliviando o
fluxo financeiro das empresas

Apesar de estar acuado pela crise política, o governo ainda tem instrumentos para
ajudar a recuperar a economia. Um deles é o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que deveria retomar suas operações e fornecer crédito
para o setor produtivo, avalia o economista Nelson Marconi, professor da Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP).
Outro instrumento seria a retomada das concessões, apesar das incertezas, diz ele,
que também coordena o Fórum de Economia da FGV e dirige o Centro de Estudos do
Novo Desenvolvimento da instituição.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - No atual cenário, o que ainda pode ser
feito para melhorar a economia?
NELSON MARCONI - Até as eleições, em 2018, acho que vamos ficar andando de
lado. Em função do ambiente político e do cenário econômico, o investimento privado
ainda vai ficar retraído. A chance que o governo teria de estimular a atividade
econômica seria aprofundar o programa de concessões ou estimular as exportações.
O programa de concessões dificilmente avançará, por conta da conjuntura política, e
o estímulo das exportações não é do feitio da atual equipe econômica, que tem uma
preocupação maior em segurar a inflação e manter o dólar mais baixo, o que reforça
a política monetária, mas prejudica as exportações.
A longo prazo, as reformas previdenciária e trabalhista, em discussão no Congresso,
são importantes, mas talvez o governo não consiga aprová-las na intensidade em que
está propondo. Acredito que vão conseguir alguma coisa, mas ainda não dá para saber
em que grau. E isso é uma pena.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - No caso das concessões, o Legislativo já
aprovou um novo marco legal. Portanto, essa não é uma medida que depende
mais do Executivo?
NELSON MARCONI - Sim. Minha dúvida é se haverá empresas participando desse

processo sabendo que o cenário está tão incerto. Tenho um pouco de receio em relação
aos investimentos porque ninguém sabe, hoje, se esse marco regulatório poderá ser
alterado no futuro, se as atuais regras vão prevalecer. Mas avançar nas concessões é
uma medida importante para estimular a economia.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Há espaço para o Banco Central continuar
reduzindo a taxa de juros ao longo do ano?
NELSON MARCONI - Minha impressão é que eles vão reduzir o ritmo de queda dos
juros, até para ver como os preços e o câmbio vão reagir nesse cenário de maior
turbulência política.
Se tiver uma alta muito elevada do câmbio, eles vão controlar mais a queda dos juros.
Mas a princípio acredito que serão mais cautelosos e não vão manter o ritmo de
redução da taxa básica de juros. Será uma surpresa se mantiverem. É bom a gente
lembrar que a taxa real de juros continua muito alta, em torno de 7,5% anuais.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - E as medidas microeconômicas, o que
pode ser feito?
NELSON MARCONI - Nada impede que o governo adote medidas para melhorar o
ambiente de negócios. Se a situação se estabilizar, com ou sem o atual presidente,
haverá espaço para votar coisas menos polêmicas, como atualizar a lei de recuperação
judicial ou medidas de estímulo às exportações. Mas acho que somente elas não serão
suficientes para a retomada do crescimento, embora criem condições importantes para
que depois, no futuro, o país estimule o nível de atividade do setor produtivo.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Em relação à reforma trabalhista?
NELSON MARCONI - Essa reforma é importante para flexibilizar uma série de pontos
e facilitar a negociação, mas a proposta, da forma como está, reduz o poder de
participação dos sindicatos e não acho isso muito bom.
A legislação deveria deixar mais claro quais cláusulas poderiam ser negociadas de
maneira mais descentralizada e fortalecer os sindicatos na negociação nacional. Isso
ajuda a reduzir a insegurança jurídica. Diminui muito o poder do sindicato, mas a
possibilidade de reduzir salário em períodos de recessão, com posterior recuperação,
é uma possibilidade que não está prevista e amenizaria muito o desemprego, hoje em
torno de 14 milhões de pessoas.
Se você conseguir negociar algum tipo de redução temporária de salário, você sai
muito mais rapidamente de uma crise.
E não estou vendo a reforma mexer nisso. Outra coisa que não vejo é com relação às
ações trabalhistas. Nada garante que haverá redução das ações, que são uma dor de
cabeça
grande
para
as
empresas.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - O que pode ser feito para melhorar as
condições de financiamento?
NELSON MARCONI - Primeiro é importante que o BNDES retome o papel dele
enquanto fornecedor de crédito para a economia. Não dá para reativar a economia
sem reativar o crédito.
Além disso, há uma outra mudança importante no mercado de crédito como um todo
que pode ajudar o mercado de capitais: hoje há uma acomodação do mercado
financeiro em aplicar em papéis da dívida pública, uma espécie de mercado cativo e
seguro. Para mudar isso, estimulando o investimento em outros ativos, é preciso
acabar com a indexação da dívida pública.

Ao fazer isso, você cria condições para que o mercado privado ofereça outras
alternativas de crédito. Uma das alternativas pode ser o crédito de longo prazo. Não
acho que o mercado, sozinho, vá ofertar a quantidade de crédito necessária.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - O refinanciamento de dívidas com a
Receita Federal, pode ajudar na recuperação?
NELSON MARCONI - As empresas estão muito endividadas e, numa situação dessas,
a primeira coisa que fazem é deixar de pagar impostos como estratégia de
sobrevivência. Esse parcelamento poderá ajudá-las a colocar em dia sua situação
ENTREVISTA: BNDES deve recuperar seu papel, afirma professor da FGV Nelson
Marconi defende que a instituição chave no financiamento ao setor produtivo volte a
oferecer crédito, reaquecendo a economia e aliviando o fluxo financeiro das empresas
economia nelson marconi empresas bndes Nelson Marconi Apesar de estar acuado pela
crise política, o governo ainda tem instrumentos para ajudar a recuperar a economia.
Um deles é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que
deveria retomar suas operações e fornecer crédito para o setor produtivo, avalia o
economista Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGVSP).
Outro instrumento seria a retomada das concessões, apesar das incertezas, diz ele,
que também coordena o Fórum de Economia da FGV e dirige o Centro de Estudos do
Novo Desenvolvimento da instituição. REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - No atual
cenário, o que ainda pode ser feito para melhorar a economia? NELSON MARCONI Até as eleições, em 2018, acho que vamos ficar andando de lado. Em função do
ambiente político e do cenário econômico, o investimento privado ainda vai ficar
retraído.
A chance que o governo teria de estimular a atividade econômica seria aprofundar o
programa de concessões ou estimular as exportações. O programa de concessões
dificilmente avançará, por conta da conjuntura política, e o estímulo das exportações
não é do feitio da atual equipe econômica, que tem uma preocupação maior em
segurar a inflação e manter o dólar mais baixo, o que reforça a política monetária,
mas prejudica as exportações.
A longo prazo, as reformas previdenciária e trabalhista, em discussão no Congresso,
são importantes, mas talvez o governo não consiga aprová-las na intensidade em que
está propondo. Acredito que vão conseguir alguma coisa, mas ainda não dá para saber
em que grau. E isso é uma pena.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - No caso das concessões, o Legislativo já aprovou
um novo marco legal. Portanto, essa não é uma medida que depende mais do
Executivo? NELSON MARCONI - Sim. Minha dúvida é se haverá empresas participando
desse processo sabendo que o cenário está tão incerto.
Tenho um pouco de receio em relação aos investimentos porque ninguém sabe, hoje,
se esse marco regulatório poderá ser alterado no futuro, se as atuais regras vão
prevalecer. Mas avançar nas concessões é uma medida importante para estimular a
economia.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Há espaço para o Banco Central continuar
reduzindo a taxa de juros ao longo do ano? NELSON MARCONI - Minha impressão é
que eles vão reduzir o ritmo de queda dos juros, até para ver como os preços e o
câmbio vão reagir nesse cenário de maior turbulência política.
Se tiver uma alta muito elevada do câmbio, eles vão controlar mais a queda dos juros.
Mas a princípio acredito que serão mais cautelosos e não vão manter o ritmo de

redução da taxa básica de juros. Será uma surpresa se mantiverem. É bom a gente
lembrar que a taxa real de juros continua muito alta, em torno de 7,5% anuais.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - E as medidas microeconômicas, o que pode ser
feito? NELSON MARCONI - Nada impede que o governo adote medidas para melhorar
o ambiente de negócios. Se a situação se estabilizar, com ou sem o atual presidente,
haverá espaço para votar coisas menos polêmicas, como atualizar a lei de recuperação
judicial ou medidas de estímulo às exportações.
Mas acho que somente elas não serão suficientes para a retomada do crescimento,
embora criem condições importantes para que depois, no futuro, o país estimule o
nível de atividade do setor produtivo.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Em relação à reforma trabalhista? NELSON
MARCONI - Essa reforma é importante para flexibilizar uma série de pontos e facilitar
a negociação, mas a proposta, da forma como está, reduz o poder de participação dos
sindicatos e não acho isso muito bom. A legislação deveria deixar mais claro quais
cláusulas poderiam ser negociadas de maneira mais descentralizada e fortalecer os
sindicatos na negociação nacional.
Isso ajuda a reduzir a insegurança jurídica. Diminui muito o poder do sindicato, mas
a possibilidade de reduzir salário em períodos de recessão, com posterior recuperação,
é uma possibilidade que não está prevista e amenizaria muito o desemprego, hoje em
torno de 14 milhões de pessoas. Se você conseguir negociar algum tipo de redução
temporária de salário, você sai muito mais rapidamente de uma crise. E não estou
vendo a reforma mexer nisso. Outra coisa que não vejo é com relação às ações
trabalhistas. Nada garante que haverá redução das ações, que são uma dor de cabeça
grande para as empresas.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - O que pode ser feito para melhorar as condições
de financiamento? NELSON MARCONI - Primeiro é importante que o BNDES retome o
papel dele enquanto fornecedor de crédito para a economia. Não dá para reativar a
economia sem reativar o crédito. Além disso, há uma outra mudança importante no
mercado de crédito como um todo que pode ajudar o mercado de capitais: hoje há
uma acomodação do mercado financeiro em aplicar em papéis da dívida pública, uma
espécie de mercado cativo e seguro.
Para mudar isso, estimulando o investimento em outros ativos, é preciso acabar com
a indexação da dívida pública. Ao fazer isso, você cria condições para que o mercado
privado ofereça outras alternativas de crédito. Uma das alternativas pode ser o crédito
de longo prazo. Não acho que o mercado, sozinho, vá ofertar a quantidade de crédito
necessária.
REVISTA INDÚSTRIA BRASILEIRA - O refinanciamento de dívidas com a Receita
Federal, pode ajudar na recuperação? NELSON MARCONI - As empresas estão muito
endividadas e, numa situação dessas, a primeira coisa que fazem é deixar de pagar
impostos como estratégia de sobrevivência. Esse parcelamento poderá ajudá-las a
colocar em dia sua situação.
Artigo: Silêncio do governo sobre cobrar de quem pode pagar mais é
revelador
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em maio de 2016, dois dias antes do afastamento da presidente Dilma Rousseff, o
Ministério da Fazenda publicou o primeiro Relatório Anual de Distribuição de Renda e
Riqueza no Brasil.

O objetivo da iniciativa era apresentar dados sobre nossa desigualdade com base nas
informações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
De acordo com a portaria MF 165/16, a Receita Federal deveria divulgar anualmente
os dados do IRPF por cada grupo de 1% dos contribuintes (centil).
A mesma portaria determinou que o 1% mais rico deveria ser desagregado por
milésimos do total de declarações, para viabilizar uma análise mais detalhada do
"andar de cima".
Em março deste ano, sem alarde ou divulgação, o fisco atualizou os dados de 2014 e
2015 em sua página da internet. Os números indicam que, em 2015, os 10% mais
ricos da população concentraram 47,4% do total da renda pessoal, isto é, da renda
tributável pelo IRPF acrescida de dividendos e rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva.
A concentração foi ainda maior na riqueza, pois os 10% mais ricos tinham em mãos
56,3% do total de bens e direitos líquidos declarados ao governo em 2015.
No alto da pirâmide dos contribuintes, o 1% mais rico —273 mil declarações ou
famílias— concentra 19,4% da renda e 31,1% da riqueza em 2015. A média da renda
tributável desse grupo foi de R$ 1,5 milhão em um ano.
E, no topo da pirâmide, o 0,1% mais rico —apenas 27,3 mil famílias— recebeu 9,2%
da renda e deteve 16,2% da riqueza declarada no IRPF de 2015. A renda média
tributável desses hiper-ricos foi de R$ 7,1 milhões por ano.
O funcionamento do capitalismo gera e requer algum grau de desigualdade. Porém,
quando a desigualdade é excessiva, ela acaba por prejudicar o próprio funcionamento
da economia e da sociedade, como indicam estudos recentes do Prêmio Nobel de
Economia Joseph Stiglitz e até mesmo do FMI (Fundo Monetário Internacional).
Diante da elevada desigualdade da renda e da riqueza no Brasil, aumentar a
progressividade de nossos tributos diretos pode ajudar o reequilíbrio fiscal e estimular
o crescimento da economia.
Já há várias iniciativas nesse sentido no Congresso Nacional, desde projetos inviáveis,
de criar um imposto sobre grandes fortunas, até propostas mais razoáveis, sobre um
imposto sobre grandes heranças (definidas como valores acima de R$ 5 milhões).
E existem outras alternativas além de tributar heranças. Os dados do IRPF indicam
que as famílias brasileiras receberam R$ 322 bilhões em lucros e dividendos e R$ 251
bilhões em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva em 2015.
Uma tributação adicional de apenas dois pontos percentuais sobre essas fontes de
renda poderia, portanto, gerar um ganho permanente de arrecadação de R$ 11,4
bilhões a preços de 2015.
Para efeito de comparação, esse valor é quase igual ao que o governo espera arrecadar
temporariamente com mais uma antecipação de receita neste ano, R$ 13 bilhões do
novo Refis.
O silêncio da equipe econômica sobre a aritmética da tributação sobre renda e riqueza
é revelador de quem ela representa.
O reequilíbrio fiscal requer um ajuste da despesa e da receita do governo. Ao focar
somente a despesa, o governo abandonou a alternativa de melhorar suas contas
cobrando imposto de quem pode e deve pagar mais.
(Nelson Barbosa- Doutor em economia pela New School for Social Research, foi
ministro da Fazenda e do Planejamento (governo Dilma).

Crise política freia fusões e aquisições de empresas
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

As incertezas sobre o futuro do governo Michel Temer, que mergulhou numa crise
profunda com as acusações do empresário Joesley Batista, frearam o movimento de
fusões e aquisições de empresas no mercado brasileiro.
Dados da agência Bloomberg apontam um segundo trimestre com 37 transações com
valores anunciados no país. Um patamar tão ruim não havia sido registrado desde o
terceiro trimestre de 2005, quando foram fechados apenas 25 acordos do tipo.
Os negócios realizados de abril a junho representaram US$ 2,9 bilhões, o que também
corresponde a um ponto histórico de baixa desde o terceiro trimestre de 2006, que
movimentou US$ 1,68 bilhão.
A queda aconteceu no momento em que os negócios se aceleravam, segundo Rogério
Gollo, sócio da consultoria PwC. O mês de abril e o início de maio pareciam promissores
na comparação com o mesmo período de 2016, quando Dilma Rousseff foi afastada,
inflação estava em alta e o país não tinha perspectivas de sair da recessão.
"Se compararmos com o cenário de abril de 2016, que era muito feio, abril deste ano
estava bem mais tranquilo. Mas veio essa cortina de fumaça [delação da JBS]", diz
Gollo.
Os primeiros contatos de uma empresa interessada numa aquisição costumam ocorrer
por meio de um pedido de estudos sobre concorrentes que atuam no mesmo setor ou
em diferentes nichos, afirma o sócio da PwC. E foram esses contatos que se
estagnaram após a notícia da delação.
"Os casos que já estavam mais avançados, em negociação de valores ou discussão de
contrato, seguiram o andamento normal", diz.
Gollo estima que a paralisia de junho não deve se prolongar, apesar da crise política.
"A queda dos juros e um maior controle dos gastos públicos são definições importantes
no campo da economia. Isso dá uma certa previsibilidade, mesmo no cenário de
incerteza de quem será o presidente nos próximos meses", diz o sócio da PwC.
PAROU
No escritório FCR Law, a área de due dilligence, que faz a avaliação das contas das
empresas a serem negociadas, vinha registrando demanda crescente de janeiro a
abril. Em maio, porém, a demanda secou, depois que veio à tona a delação da JBS,
estremecendo o futuro de Temer.
"Trabalhamos com transações de R$ 200 milhões a R$ 400 milhões. Esse mercado deu
uma parada. Secou a demanda de negócios, que, mesmo que não chegassem ao
acordo, tinham propostas para apresentar", diz Eduardo Fleury, sócio do FCR Law.
O cenário indefinido gera duas consequências, uma deterioração nos preços e um
represamento nas decisões, diz Ronaldo Xavier, sócio da Deloitte.

"O investidor fica mais agressivo no preço dos ativos, fazendo ofertas mais baratas.
Enquanto não acontecem as reformas trabalhista e da Previdência, os projetos de
investimento ficam engavetados."
João Ricardo Ribeiro, sócio do Mattos Filho, pondera que, apesar de a crise colocar
algumas decisões em compasso de espera, há "um movimento não desprezível",
derivado das empresas atingidas na Lava Jato, que tiveram de vender ativos. "No fim
do ano, ao olharmos os números, veremos muitos negócios de valor alto. Há muitas
possibilidades derivadas dos negócios da J&F."
A J&F, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, colocou à venda vários de seus
negócios, como Vigor, Eldorado, Alpargatas e ativos da JBS, para lidar com a
dificuldade de crédito que passou a enfrentar após sua delação.
Entre os acordos mais importantes registrados no segundo trimestre, o fundo
canadense Brookfield concluiu a compra da Odebrecht Ambiental, no fim de abril.
Dívida de indústrias de açúcar e álcool cai, mas usinas cobram programa
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O endividamento das indústrias de açúcar e álcool apresentou redução neste ano, mas
o setor argumenta que a reforma de canaviais está comprometida, há deficiência em
pesquisas e em tecnologia no campo e é necessária a implantação de um programa
para destravar investimentos.
Estimativa do Itaú BBA aponta que o setor sucroalcooleiro iniciou a atual safra, em
março, com uma dívida total de R$ 84 bilhões, ante os R$ 94 bilhões de um ano antes
—a conta é feita usando como parâmetro o mesmo nível de endividamento dos grupos
atendidos pelo banco.
O banco atende 57 grupos do centro-sul do país, que processaram 411 milhões de
toneladas de cana das mais de 600 milhões de toneladas da safra passada.
Esses clientes tinham dívida de R$ 55,7 bilhões no fim da safra 2015/16, montante
que se estima ter sido reduzido para R$ 50 bilhões em março. Os dados consolidados
serão fechados em agosto, após análise de balanços das usinas.
"Quando olhamos a safra 2015/16, vemos que houve aumento de geração de caixa,
mas a dívida ficou estável. Na mostra de clientes que a gente tem, o que vemos é uma
redução da dívida [na safra 16/17]. Acreditamos que a safra 17/18 ainda seja boa em
termos de geração de caixa e de capacidade de desalavancagem para o setor", afirmou
Pedro Barreto, que é diretor de agronegócio do Itaú BBA.
DESCARBONIZAÇÃO
Para ele, o Renovabio pode contribuir para destravar investimentos maiores caso haja
confiança na metodologia de precificação de longo prazo do etanol.
O Renovabio é um programa que prevê criar uma política de descarbonização do
transporte e que permitirá, segundo o setor sucroenergético, mais investimentos em
capacidade produtiva, chegando a 54 bilhões de litros de etanol em 2030, quase o
dobro do volume atual.

A previsão do mercado é que a proposta tramite no Congresso Nacional neste segundo
semestre.
Apesar de considerar que a safra 2016/17 foi um "alento", Celso Torquato Junqueira
Franco, presidente da Udop (União dos Produtores de Bioenergia), disse que o cenário
não aliviou muito o endividamento, especialmente de unidades que já estavam em
níveis comprometedores.
"Como houve melhoria na rentabilidade, a pressão da dívida diminuiu. O valor não,
mas a pressão sim."
De acordo com ele, o entendimento do setor é que, se não houver "compreensão clara"
do governo da importância de implantar o Renovabio, será difícil manter a produção
atual.
"Alguma coisa vai ter de ser feita. Muitos estão comprometendo a reforma de canaviais
e de tecnologia por falta de caixa. Temos problemas de deficiência de pesquisa, de
variedades, mas a maior dificuldade hoje é a capacidade financeira de implantar tudo
aquilo que já acontece."
Junqueira Franco afirmou ainda que o Renovabio dará direcionamento de longo prazo
para o país, por permitir energias limpas, renováveis e por ser sustentável
economicamente.
Para o diretor do Itaú BBA, o cenário atual não é atrativo para grandes movimentos
em relação a investimentos estrangeiros no setor e, se ocorrerem, serão de maneira
mais "tímida".
QUEDA
A Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar) estima que a safra 2017/18 será de
cerca de 585 milhões de toneladas de cana, ante as 607,14 milhões de toneladas
processadas na safra 2016/17.
A redução ocorre principalmente devido à retração na área disponível para colheita e
na queda esperada da produtividade agrícola dos canaviais.
Meirelles: Brasil defenderá livre comércio e multilateralismo no G-20
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na véspera do início da cúpula dos líderes do G-20, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, utilizou sua conta no Twitter para dizer que o Brasil defenderá o livre
comércio e o multilateralismo no encontro que será realizado em Hamburgo, na
Alemanha.
Meirelles também disse que o governo brasileiro mostrará aos demais países membros
do grupo as reformas estruturais adotadas para criar condições para o crescimento
sustentado da economia e do emprego.
“Reformas estruturais para aumentar as taxas de crescimento econômico estão no
centro da agenda do G-20. A agenda de reformas brasileira está em linha com medidas
defendidas pelo G-20 e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)”, completou.

Editorial: O silencioso avanço do livre-mercado
07/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Na próxima quarta-feira, OCDE vai decidir se aceita pedido do Brasil para se
juntar às mais avançadas economias mundiais

Enquanto o noticiário é dominado pelas crises políticas e econômicas, uma medida que
vem sendo costurada há anos, e pouco divulgada, está perto de trazer um importante
resultado: a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Na próxima quarta-feira, um comitê vai deliberar se aceita o pedido do país para se
juntar às mais avançadas economias mundiais, entre elas EUA, Alemanha, Canadá e
Coreia do Sul. Um passo que pode trazer ganhos futuros em diversos aspectos, pois
exige a modernização de leis e o cumprimento de regras mais sofisticadas para
aumentar a transparência e a concorrência.
A organização criada em 1948 para ajudar na implantação do Plano Marshall - política
para reconstruir uma Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial - hoje atua para
derrubar barreiras comerciais. Exige que os membros adotem medidas para promover
o crescimento econômico a longo prazo, a estabilidade política, a melhora de
indicadores de qualidade de vida da população e a simplificação tributária.
Para tentar entrar no seleto clube, que tem atualmente 35 participantes, o Brasil
percorreu um longo caminho, que começou no segundo mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso. Foram registrados grandes avanços na era petista e,
mesmo com o turbilhão dos últimos dois anos no cenário interno, o processo não parou
durante a transição para o governo de Michel Temer.
Nos últimos meses, houve uma aceleração, apesar de ofuscada pela cobertura das
crises nacionais. Segundo recente relatório do G-20, o Brasil foi o país que mais
reduziu os embaraços protecionistas quando comparado com economias mais ricas.
Entre outubro de 2016 e maio deste ano, pelo menos nove medidas diminuíram a
burocracia das trocas internacionais, aumentaram o fluxo comercial e reduziram as
tarifas de importação. Em 2015, de acordo com a Organização Mundial do Comércio
(OMC), o Brasil ocupava a terceira colocação no ranking dos mais protecionistas.
Um ano depois, caiu para oitavo. Na contramão, os Estados Unidos, já no governo de
Donald Trump, adotaram 13 novas regras com o objetivo de diminuir importações.
A atual estratégia protecionista dos EUA é o principal entrave para o pleito brasileiro.
Os norte-americanos não querem uma ampliação do bloco com medo de perder
influência.
A formalização do pedido brasileiro foi concluída no final de maio e, caso seja aprovado
no dia 12, abrirá caminho para a adesão final, que pode durar até quatro anos. Um

período que, se bem aproveitado, pode ser usado para diminuir o chamado “custo
Brasil”, podendo criar uma onda de crescimento de troca de bens e tecnologia,
essenciais para o desenvolvimento. A adesão também tem potencial de elevar o grau
de investimento, importante para ajudar a superar a crise econômica. Outros pontos
positivos seriam tornar o país mais atrativo para o investimento estrangeiro e permitir
acesso às pesquisas compartilhadas pelo órgão.
Além dos aspectos técnicos, a entrada na OCDE envia mensagens simbólicas muito
fortes. O Brasil estaria sinalizando uma mudança de postura em suas relações
internacionais dos últimos anos, cujo objetivo principal era criar conexões com outros
países em desenvolvimento, na chamada estratégia Sul-Sul. Com a aceitação, o Brasil
seria o primeiro dos chamados BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul) a se tornar
membro da organização, ganhando canais para negociar com os dois blocos ao mesmo
tempo, aumentando o poder de barganha e enterrando de vez a visão maniqueísta
que coloca em polos opostos as nações desenvolvidas e as em desenvolvimento.
Meirelles volta atrás e mantém previsão do PIB deste ano em 0,5%
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 6, que mantém a
previsão para o crescimento da economia este ano em 0,5%. Ele conversou com a
imprensa ao chegar a um hotel em Hamburgo, na Alemanha, onde vai participar da
reunião do G-20, grupo das 20 maiores economias do mundo.
No último dia 28, Meirelles havia afirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) do País
deverá crescer em 2017 menos que o previsto pelo governo – a previsão oficial é de
elevação de 0,5%. Ele classificou a alteração da previsão como “moderada” e disse
que o governo iria divulgar oficialmente, nos próximos dias, a nova estimativa.
Segundo Meirelles, a previsão para o crescimento do PIB no último trimestre do ano,
comparado a igual período de 2016, é 2%. Questionado se houve redução nessa
estimativa, o ministro disse que ainda está “dentro de uma faixa entre 2% e 2,7%”.
O ministro ainda avaliou que a economia brasileira está em uma “trajetória positiva e
virtuosa, com inflação caindo, juro caindo e economia crescendo”. Ele ainda afirmou
que a inflação “está bem” e as expectativas estão convergindo para próximo de 3%.
Comércio perdeu quase 10 mil lojas no primeiro semestre
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O comércio brasileiro registrou o fechamento de 9.965 lojas no primeiro trimestre.
Apesar de ainda negativo, o número mostra forte desaceleração depois de um longo
período de contração no varejo. Segundo dados apresentados pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC), o fechamento de lojas nos primeiros três meses do ano
foi 75% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Para a entidade, isso
indica melhora significativa no setor.
Embora o indicador ainda esteja no vermelho, há expectativa de que feche o ano no
zero a zero. O que, na avaliação da CNC, pode ser considerado um fato favorável. O
economista-sênior da CNC, Fabio Bentes, prevê ainda que o comércio deve voltar a
registrar abertura líquida de lojas em 2018.
O economista disse ainda que há perspectiva de um quadro bem mais favorável no
segundo semestre de 2017. A CNC estima um crescimento 1,2% no varejo no ano de
2017 em relação ao anterior. Até o primeiro quadrimestre, há queda de 1,8%, mas a
expectativa é de trajetória favorável nos próximos meses.

Apesar do número global ser negativo no quadrimestre, as vendas já estão positivas
nos setores de vestuário e calçados, materiais de construção e móveis e
eletrodomésticos.
Supermercados. A expectativa é que o próximo setor que voltará ao azul seja o de
hiper e supermercados – o mais importante do varejo brasileiro. Esse segmento vem
apresentando aumento da concentração e a tendência deve continuar, cita a CNC.
Outras tendências são o aumento da presença de importados no fim do ano e a
indicação de que o comércio de rua deve perder mais espaço para o comércio
eletrônico.
A entidade do comércio também traçou um cenário mais favorável no emprego no
varejo, com estabilidade no ano de 2017 – que deve terminar com pequeno
crescimento de 2 mil postos de trabalho – depois do grande fechamento de 175 mil
empregos em 2015 e 177 mil vagas em 2016.
“Apesar da política, a economia anda”, disse o economista-chefe da CNC, Carlos
Thadeu de Freitas. Ele ainda destacou que os sinais para a atividade em 2018 são
favoráveis e que o “pior já passou”.
Custo da construção sobe 0,62% em junho, diz Sinduscon-SP
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo subiu 0,62%
em junho na comparação com maio, para R$ 1.317,04 por metro quadrado. Esta é a
segunda alta seguida no indicador, de acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). Em 12 meses
a alta foi de 3,16%.
Segundo o vice-presidente de Economia do SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, em junho
o CUB subiu em função do reajuste salarial dos trabalhadores da construção do interior
do Estado, assim como em maio a elevação se deveu ao reajuste dos trabalhadores
da capital paulista. “Alguns reajustes remanescentes do interior ficaram para julho,
que deverão impactar pouco o CUB”, afirmou, em nota.
Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos a alta foi de 0,58% no
CUB na comparação de junho com maio, totalizando R$ 1.219,60 por metro quadrado.
Em 12 meses, o indicador registra alta de 2,99%.
“Crise econômica no Brasil não existe”, diz Temer na Alemanha
07/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Presidente disse que país está crescendo ‘no emprego, na indústria, no
agronegócio’

O presidente Michel Temer negou que exista crise econômica no país. “Crise econômica
no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados”, disse nesta sexta-feira (7),
ao chegar ao hotel Le Meridien, em Hamburgo, para participar da reunião da cúpula
de líderes das 20 maiores economias do mundo, o G-20.

Quando os jornalistas que o aguardavam na frente do hotel às 6 horas da manhã no
horário local (1 hora de Brasília) reforçaram a pergunta sobre o desempenho da
atividade, questionando se não existia realmente uma crise econômica no país, Temer
enfatizou:
“Não, não. Pode levantar os dados e você verá que estamos crescendo no emprego,
estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe
crise econômica”, disse.
Quando questionado sobre se a crise política atrapalhava o andamento da economia,
o presidente já estava se dirigindo para dentro do hotel, mas virou o rosto para os
jornalistas e disse “não”, reforçando a negativa com o dedo.
Ao chegar ao local, Temer disse que estava preparado para participar da reunião dos
Brics (reunião dos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que,
segundo ele, visa ao desenvolvimento dos cinco países.
“E de alguma maneira participar desta grande reunião, que é o G-20. Certamente,
alguns temas fundamentais para os países componentes do grupo serão debatidos,
entre eles, o meio ambiente.”
Investimentos na economia cresceram 1,6% em maio ante abril, diz Ipea
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O País registrou alta dos investimentos na economia na passagem de abril para maio,
segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 1,6%, na série com ajuste sazonal.
Na comparação com maio do ano passado, entretanto, o indicador recuou 2,9%. No
acumulado do ano, a queda foi de 4,4%. A taxa do Indicador Ipea de FBCF em 12
meses passou de uma perda de 6% até o mês de abril para uma redução de 5,2% até
o mês de maio.
Segundo o Ipea, o crescimento em maio ante abril foi explicado pelo avanço de 2,9%
no consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), que soma a produção
industrial brasileira com as importações de máquinas e equipamentos, excluindo da
conta as exportações.
Entre os componentes do Came, a produção doméstica de bens de capital subiu 2,8%,
enquanto o volume importado cresceu 1,3%. O volume de exportações de bens de
capital caiu 3,2% em relação a abril.
Já o indicador de construção civil teve um recuo de 0,7% em maio, quarta queda
consecutiva. Contra o mesmo mês do ano anterior, a construção despencou 9,1%, ao
passo que o Came saltou 9,9%.
Ações da Eletrobras disparam com plano de reforma do setor elétrico
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As ações da Eletrobras dispararam nesta quinta-feira (6), com alta de 16%, após a
divulgação da proposta do governo de reforma do setor elétrico brasileiro, que melhora
as condições para a venda de ativos da estatal.
Para especialistas, porém, o projeto pode refletir em aumento do preço da energia.
A proposta foi divulgada ao mercado na quarta-feira (5) e detalhada pelo Ministério
de Minas e Energia (MME) nesta quinta. O governo defende que as medidas terão
efeitos positivos tanto para o consumidor quanto para as empresas do setor.

"A intenção é trazer mais eficiência econômica. Estamos 'desjabuticabalizando' o setor,
ficando mais parecidos com o que acontece no resto do mundo", afirmou Paulo
Pedrosa, secretário-executivo do ministério.
No curto prazo, as principais mudanças privilegiam a Eletrobras, ao aumentar o valor
de mercado de usinas hidrelétricas da empresa.
As ações ordinárias da estatal (com direito a voto) subiram 16,21%. As estatais Cemig
(Minas) e Copel (Paraná) também tiveram alta, de 2,4% e 3,8%, respectivamente,
em um dia de baixa na Bolsa de Valores de São Paulo.
Isso porque as novas regras preveem que as usinas estatais que já tiveram a
renovação antecipada em 2013 serão "descotizadas", ou seja, liberadas do
compromisso de vender cotas de energia a preços mais baratos, para a privatização.
A Eletrobras aderiu ao programa de renovação, decisão que foi questionada pela CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) porque provocou perda de receita.
A "descotização", porém, pode provocar alta nos preços da energia, já que essas
usinas hoje vendem energia a R$ 50 por megawatt-hora e poderão vender a preços
mais caros —atualmente em torno de R$ 150 por MWh.
Para o consultor da FGV Energia Paulo Cunha, porém, as medidas devem ser
implementadas "de forma cautelosa, de modo a evitar impactos tarifários no curto
prazo".
"A proposta vai em sentido contrário à modicidade tarifária", disse o presidente da
Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Leite.
O governo disse que eventual alta no custo de geração será compensada pela redução
dos subsídios cruzados hoje cobrado na conta de luz.
Além disso, a proposta abre espaço para o cancelamento de contratos com térmicas
mais caras e o fim dos leilões de energia de reserva —aquela contratada para funcionar
como um seguro— o que pode compensar parte do aumento.
No geral, o mercado elogiou as propostas, alegando que garantem maior
previsibilidade aos investimentos no setor, que passou a viver um ambiente
conturbado de questionamentos judiciais após a última reforma, promovida pela expresidente Dilma Rousseff, em 2012.
ENTENDA
Reforma do setor elétrico afeta vários pontos
Mercado livre cresce
Governo quer reduzir os requisitos para adesão ao mercado livre de eletricidade, no
qual clientes podem negociar contratos com geradores e comercializadoras. Hoje, é
exigida demanda mínima de 3 megawatts
Garantias diárias
Para reduzir inadimplência, agentes que operam no mercado de eletricidade serão
chamados a aportar garantias diariamente para cobrir suas posições no mercado, o
que hoje acontece mensalmente
Tarifa por hora
As regras preveem que poderá ser implantada até o final de 2021 a cobrança de tarifas
de eletricidade diferenciadas por horário para todos consumidores, mesmo residenciais
Descontratação de termelétricas caras
Termelétricas com custo de operação muito elevado poderão rescindir contratos sem
pagamento de multa
CCEE assume funções
A CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), que registra contratos de
compra e venda de energia, deve ter um papel maior, centralizando pagamentos a
agentes de transmissão de energia

Fim da energia "de reserva"
Governo quer separar a contratação de nova capacidade em usinas, ou lastro, da
comercialização de energia dos empreendimentos
ABCE avalia que propostas regulatórias melhoram atratividade do setor
elétrico
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
As propostas para aprimoramento do setor elétrico colocadas em consulta pública pelo
Ministério de Minas e Energia no fim da tarde de quarta-feira, 5, propiciam a melhora
da atratividade do setor elétrico e trazem mais confiança para potenciais investidores,
na avaliação do diretor presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia
Elétrica (ABCE), Alexei Vivan.
“Essa proposta vem em um momento importante, sinaliza com um horizonte melhor
para o setor, um compromisso de melhorar, dar mais transparência, segurança
jurídica, estabilidade… Estamos vendo com excelentes olhos”, afirmou.
Para Vivan, mesmo se ainda falta um longo processo até as propostas se tornarem lei,
e neste momento ainda há ampla possibilidade de mudança das propostas, o fato de
o governo sinalizar qual a intenção já melhora o ânimo dos investidores em energia.
“A situação atual do setor é muito complexa.
O ambiente (para investimentos) já era duvidoso por conta do cenário atual do
modelo. A mudança, da forma como foi colocada, é suficientemente clara de qual deve
ser o caminho seguido. Isso já dá o norteamento do que vai acontecer”, afirmou.
O executivo ressaltou que as sugestões governamentais compiladas na proposta
atendem a diversos pedidos colocados pelos agentes, mas considerou que alguns
pontos precisam de ajustes ou detalhamento. “As regras vêm de forma positiva, mas
tudo precisa de ajuste (…) O mais importante é detalhar um pouco mais”, disse.
Ele não indicou em que pontos considera necessário uma melhoria das propostas. A
ABCE está realizando um levantamento junto a seus associados para elaborar uma
contribuição de consenso.
A consulta pública ficará aberta até 4 de agosto. As contribuições serão analisadas e
potencialmente incorporadas na elaboração de uma medida provisória, que será
publicada em setembro, segundo indicação do Ministério de Minas e Energia.
Setor eólico elogia proposta de aprimoramento elétrico
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
As propostas para aprimoramento do setor elétrico colocadas em consulta pública pelo
Ministério de Minas e Energia foram bem recebidas pelo setor eólico, ainda que
algumas das sugestões apresentadas afetem a fonte.
“De partida, vemos com bons olhos o que foi colocado. Há muito tem se falado sobre
a importância de revisitar o modelo e de fazer ajustes e as propostas tocam questões
que o setor sempre pediu”, disse a presidente executiva da Associação Brasileira de
Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum, que considerou a reforma setorial
“absolutamente necessária”.
Conforme destacou, a discussão que mais chama atenção do setor, dentre as questões
apresentadas, é o “subsídio às fontes incentivadas”. Atualmente, projetos eólicos,
solares, a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) são beneficiados com

descontos nas tarifas de uso de transmissão e distribuição, que incidem seja para o
gerador, seja para o consumidor.
No entanto, o governo entende que o formato desse subsídio é “disfuncional”. “(o
mecanismo) estimula os agentes a buscarem negócios que maximizem o desconto no
fio, de maneira a gerar a maior captura de renda na fixação do preço bilateral de
compra e venda dessa energia incentivada, mesmo que essa negociação exija a
administração de uma carteira de clientes mais complexa, com maior custo de
transação”, explica o texto do MME colocado em consulta pública.
Ou seja, os vendedores de energia incentivada acabam buscando consumidores
menores, em que o peso da “tarifa-fio” é maior no custo total da energia, e se
distanciam dos consumidores maiores, que tornariam a gestão comercial mais sólida
e melhorariam seus recebíveis, explica o governo.
Além disso, o MME lembra que esse desconto no fio se torna despesa setorial,
assumida por meio do encargo Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que é
cobrada de todos os consumidores na proporção do consumo de energia.
A proposta do governo é alterar a sistemática de incentivo. Em vez de descontos nas
tarifas, prevê-se o pagamento de um prêmio de incentivo associado à energia
fisicamente produzida por empreendimento. Além disso, propõe que esse subsídio seja
dado por um prazo específico, até 2030.
“Da forma como foi colocado, um subsídio com retirada escalonada e para todas (as
fontes incentivadas), que precifica na mesma base, achamos adequado, é uma
proposta que nos agrada”, disse Elbia. “Não dá para fechar os olhos e não querer
mudança. Existe uma série de ineficiências que precisa ser corrigida”, defendeu.
Ela lembrou que no ano passado já houve uma tentativa de retirar o subsídio aos
projetos eólicos, por meio de uma emenda incluída no projeto de lei de conversão da
MP 735, mas, conforme lembrou, a proposta, que foi vetada, preocupava o setor
porque seria aplicada de uma vez, e de maneira assimétrica entre as fontes.
Outra proposta governamental é o fim dos leilões de energia de reserva, que
tradicionalmente contratam energia de fontes incentivadas. Elbia salienta, porém, que
isso será feito apenas quando o novo mecanismo de contratação de energia nova,
seguindo o conceito de lastro, estiver implementado.
“Quando estiver implementado, o leilão de energia de reserva perde o sentido. Com
um modelo eficiente de contratação, com sinais de preço adequado, acaba não tendo
necessidade”, disse, explicando que esses leilões foram criados para corrigir potenciais
erros no cálculo de projeções de oferta e demanda.
Brasil registra deflação pela primeira vez em 11 anos
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Denominado deflação, o movimento de queda de preços não ocorria no Brasil desde
junho de 2006. O resultado veio mais robusto do que esperavam os analistas
consultados pela agência Bloomberg, que esperavam queda de 0,18% no mês.

O dado mensal, que veio abaixo do verificado em maio (0,31%), é o mais baixo do
IPCA desde agosto de 1998, quando teve deflação de 0,51%.
O país vive um movimento de redução acelerada da inflação em função,
principalmente, da crise econômica e o desemprego que desestimulam o consumo e
também uma melhora significativa nas safras agrícolas.
Além da questão conjuntural, contribuíram pontualmente para a deflação a queda de
0,77% no índice de habitação, que verifica os custos que incidem sobre os lares, como
serviços públicos, alugueis e condomínios.
A energia elétrica, com queda de 0,20 ponto percentual no indicador de habitação,
contribuiu mais fortemente para o recuo. Das regiões pesquisadas, apenas o Recife
não teve queda de preço na tarifa em junho.
O movimento decorre da mudança das bandeiras tarifárias no sistema de cobrança de
energia —passou da bandeira vermelha, mais cara, para a verde, mais barata. Há a
expectativa de que em julho a energia possa voltar a subir em algumas áreas, devido,
por exemplo, aos reajustes de tarifas das distribuidoras de energia.
Alimentação e bebidas, indicador que teve queda de 0,50%, e os transportes, com
queda de 0,52%, contribuíram para o indicador.
META
No acumulado em 12 meses, o índice ficou em 3%, abaixo da meta oficial do governo,
de 4,5%. Desde abril deste ano que o índice acumulado vem mais baixo da meta–
algo que não ocorria desde agosto de 2010.
Os resultados recentes motivaram o governo a reduzir a meta anual de inflação para
4,25%, a ser perseguida a partir de 2019.
O resultado em 12 meses foi o mais baixo desde março de 2007, quando o indicador
foi de 2,96%.
Depósitos em poupança superam saques em R$ 6,090 bi em junho
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O volume de recursos que os investidores depositaram na poupança em junho, já
descontados os saques, somou R$ 6,090 bilhões, informou nesta quinta-feira, 6, o
Banco Central. Em junho do ano passado, houve saques líquidos de R$ 3,718 bilhões
e, em maio de 2017, aportes de R$ 292,6 milhões. Foi a segunda captação líquida
mensal registrada em 2017 e o melhor resultado para junho desde 2013, quando
houve captação de R$ 9,451 bilhões.
Os dois últimos dias do mês (29 e 30), quando geralmente o volume de depósitos sobe
em função do pagamento de salários, foram os destaques. Juntos, estes dois dias
somaram R$ 4,663 bilhões em depósitos na poupança, já descontados os saques.
Em 2015 e 2016, a crise econômica acirrou os saques, com as famílias mais retirando
do que colocando recursos na poupança para fazer frente às despesas. Em 2017, o
fenômeno voltou a acontecer, com retiradas líquidas em janeiro, fevereiro, março e
abril. Em maio e em junho, porém, houve captação líquida. Nestes dois meses, os
trabalhadores puderam retirar recursos de contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), o que pode ter contribuído para elevar os depósitos na
poupança.
De acordo com o BC, o total de aplicações na poupança em junho foi de R$ 174,539
bilhões, enquanto os saques somaram R$ 168,449 bilhões. O estoque do investimento

na poupança está em R$ 675,348 bilhões, já considerando os rendimentos de R$ 3,750
bilhões de junho.
No acumulado de 2017, a poupança registra saques líquidos de R$ 12,290 bilhões,
resultado de aportes de R$ 1,001 trilhão e retiradas de R$ 1,013 trilhão. Em todo o
ano passado, em meio à crise, R$ 40,702 bilhões líquidos saíram da poupança.
Além da influência da crise econômica, a poupança vinha perdendo espaço para outros
investimentos, considerados mais atrativos. A remuneração da poupança é formada
por uma taxa fixa de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) – esse cálculo vale
para quando a Selic (a taxa básica de juros) está acima de 8,5% ao ano. Atualmente,
ela está em 10,25% ao ano.
INPC de junho recua 0,30%, ante alta de 0,36% em maio, afirma IBGE
07/07/2017 – Fonte: EM.com
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) recuou 0,30% em junho, ante um
aumento de 0,36% em maio, segundo dados divulgados na manhã desta sexta-feira,
7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Como resultado agora anunciado, o índice acumulou uma elevação de 1,12% no ano.
A taxa acumulada em 12 meses foi de 2,56%. Em junho do ano passado, o INPC havia
sido de 0,47%.
O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários
mínimos e chefiadas por assalariados.
Energia, alimentos e combustíveis ajudam a frear a inflação ao consumidor
07/07/2017 – Fonte: EM.com
Os alimentos, os combustíveis e a energia elétrica ajudaram a frear a inflação ao
consumidor no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de junho,
informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A maior contribuição para o recuo da taxa partiu do grupo Habitação, que saiu e
aumento de 1,71% em maio para redução de 0,74% em junho, sob impacto da tarifa
de eletricidade residencial, que passou de alta de 10,88% para queda de 6,56% no
período.
Além de Habitação, outras cinco entre as oito classes de despesas tiveram taxas de
variação menores: Alimentação (de -0,26% para -0,71%), Transportes (de 0,08%
para -0,53%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,75% para 0,52%), Comunicação (de
0,28% para -0,10%) e Despesas Diversas (de 0,48% para 0,31%).
Os destaques foram os itens hortaliças e legumes (de -2,49% para -7,11%), gasolina
(de 0,01% para -2,86%), medicamentos em geral (de 1,06% para -0,07%),
mensalidade para TV por assinatura (de 1,04% para 0,00%) e tarifa postal (de 6,32%
para 2,07%), respectivamente.
Na direção oposta, houve aumento nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de 0,08% para 0,21%) e Vestuário (de 0,70% para 0,86%), sob influência de itens como
passagem aérea (de -9,57% para 13,02%) e calçados (de 0,10% para 0,72%).
O núcleo do IPC-DI registrou alta de 0,20% em junho, ante aumento de 0,33% em
maio. Dos 85 itens componentes do IPC, 44 foram excluídos do cálculo do núcleo. O
índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, foi de
51,78% em junho, ante 55,03% em maio.

Mão de obra
Os custos mais altos com a mão de obra na construção impulsionaram a inflação do
setor no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de junho, informou
a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) registrou alta de 0,93%, ante
um avanço de 0,63% em maio. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços
teve ligeira queda de -0,01% em junho, após ter se mantido estável no mês anterior.
Já o índice que representa o custo da Mão de Obra subiu 1,70% em junho, ante um
aumento de 1,16% em maio.
Fundos registram a maior captação no 1º semestre da série histórica, diz
Anbima
07/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
A captação líquida dos fundos de investimento alcançou R$ 113,6 bilhões nos primeiros
seis meses de 2017, representando um aumento de 156,3% em relação ao mesmo
período do ano passado, quando estavam em R$ 44,3 bilhões, segundo a Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).
A captação é a maior para o primeiro semestre desde o início da série histórica da
Anbima, ou seja, desde o ano de 2002. O patrimônio líquido dos fundos somava R$
3,8 trilhões em junho deste ano, alta de 8,57% frente a dezembro de 2016, quando
estava em R$ 3,5 trilhões.
Os fundos de renda fixa e multimercados lideraram os ingressos no ano e foram
responsáveis por 85% da captação líquida. Os fundos de renda fixa captaram R$ 57,5
bilhões nos primeiros seis meses do ano, enquanto os fundos multimercado, R$ 39
bilhões.
IPCA tem menor resultado para mês de junho desde o início do Plano Real,
diz IBGE
07/07/2017 – Fonte: EM.com
A deflação de 0,23% medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) em junho foi o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real, além
de representar o primeiro resultado negativo da série histórica desde junho de 2006,
quando o IPCA registrou deflação de 0,21%.
Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Em junho de 2016, o IPCA havia sido de 0,35%.
Como resultado, a taxa acumulada em 12 meses do IPCA diminuiu de 3,60% em junho
para 3,00 em maio, abaixo do centro da meta estipulada pelo governo federal. O
resultado volta ao patamar de abril de 2007 e é o mais baixo desde março daquele
ano, quando estava em 2,96%.

Em primeiro ato como presidente, Eunício sanciona lei dos precatórios
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente da República em exercício, Eunício Oliveira (PMDB-CE), sancionou nesta
quinta-feira (6) um projeto de lei que permitirá a injeção imediata de R$ 8,6 bilhões
na economia, por meio do saque de precatórios. Este foi seu primeiro ato como
presidente em exercício.
Eunício, que preside o Senado, assumiu o cargo nesta quinta devido à ausência do
presidente Michel Temer, que viajou para o encontro do G-20, na Alemanha, e do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em missão na Argentina. A sanção do
texto foi acordada esta semana entre Temer e Eunício.
O projeto, aprovado pelo Senado Federal na quarta-feira (5), trata da incorporação da
verba destinada ao pagamento de precatórios não sacados por dois anos. Precatórios
são dívidas decorrentes de decisões judiciais.
A incorporação automática dos recursos à receita do governo ocorre num momento
em que o Palácio do Planalto se esforça para cumprir gastos que estão sem orçamento
e, ainda assim, não exceder a meta fiscal prevista para o ano, de déficit de R$ 139
bilhões.
Esses recursos são a principal aposta do governo para obter receitas extraordinárias
no curto prazo e desbloquear parte do Orçamento na revisão orçamentária que será
divulgada no fim deste mês.
O projeto permite que o governo incorpore às suas receitas os valores de precatórios
vencidos há mais de dois anos e que não foram sacados por seus beneficiários.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), que relatou o projeto,
esclareceu que, embora o governo esteja incorporando esses recursos à sua receita,
o dinheiro será devolvido aos beneficiários assim que houver a solicitação.
O governo visa elevar o orçamento para cumprir despesas que estão sem recursos.
Um exemplo é a paralisação da emissão de passaportes pela Polícia Federal, que na
semana passada deixou de produzir os documentos alegando falta de orçamento.
Após o anúncio da PF, esta semana a Polícia Rodoviária Federal, órgão também
vinculado ao Ministério da Justiça, anunciou paralisação por falta de recursos.
Lei dos Precatórios é sancionada
07/07/2017 – Fonte: EM.com
O presidente da República em exercício, o senador Eunício Oliveira, sancionou a Lei
13.463/2017, que permite ao governo resgatar precatórios depositados há mais de
dois anos e não sacados pelos beneficiários. A medida pode injetar R$ 8,6 bilhões aos
cofres federais segundo estimativas da área econômica.
Pela nova lei, publicada no Diário Oficial da União (DOU), "ficam cancelados os
precatórios e as RPV (Requisições de Pequeno Valor) federais expedidos e cujos
valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de

dois anos em instituição financeira oficial". O cancelamento será efetuado
mensalmente pelo banco oficial depositário, que fará a transferência dos valores para
a Conta Única do Tesouro Nacional. Do total cancelado, segundo a lei, pelo menos
20% devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e pelo menos
5%, no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte.
O texto do projeto, aprovado pelo Senado esta semana, foi encaminhado ao Congresso
em maio pelo presidente Michel Temer em regime de urgência. O ingresso dos R$ 8,6
bilhões dos precatórios é uma das medidas com as quais o governo conta para obter
receita extra de R$ 14,8 bilhões e, assim, liberar mais uma parte do Orçamento, que
hoje ainda está bloqueado.
Do corte inicial de R$ 42,1 bilhões, o governo só conseguiu liberar até agora R$ 3,1
bilhões. Outra fonte de recursos que pode aliviar a conta do governo é o leilão de
usinas hidrelétricas que será realizado este ano.
Eunicio se reúne com jovens empresários
07/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu na noite de quarta-feira (5)
representantes da Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza e da
Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) Jovem. O grupo conversou com
o presidente do Senado sobre o momento político atual e as perspectivas para o futuro.
Os jovens disseram que apoiam a reforma trabalhista (PLC 38/2017) em votação no
Senado e estão preocupados com os rumos das reformas da previdência e política.
Eunício Oliveira confirmou que a reforma trabalhista será votada na próxima terçafeira (11) e adiantou que a apreciação das outras duas reformas ficará para o próximo
semestre. O presidente do Senado destacou que a discussão sobre as mudanças na
Previdência é mais complicada, e que já considera um ganho a aprovação da idade
mínima de 65 anos para a aposentadoria.
Quanto à reforma política, Eunício informou que os principais pontos em debate são a
criação da cláusula de barreira, o fim das coligações partidárias nas eleições
proporcionais e a adoção do voto distrital misto para 2022.
Fernando Laureano, coordenador geral da AJE Fortaleza, e Thais Santos, da FIEG
Jovem, convidaram o presidente para um café com debate para discutir a história e a
conjuntura política do país. Será um encontro em Fortaleza e outro em Goiás para 50
jovens em data a ser marcada.
Mudança de governo pode ser positiva se Congresso se articular, diz
economista
07/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O mercado financeiro espera que o presidente Michel Temer se mantenha no cargo,
mesmo com as incertezas políticas que ameaçam o peemedebista, mas uma eventual
troca do governo pode ser positiva se melhorar a articulação política no Congresso e
aumentar a chance de aprovação das reformas.

A avaliação é de Maurício Molon, economista-chefe do banco Santander Brasil.
Em meio a notícias de que o ex-deputado Eduardo Cunha pode implicar Temer em sua
delação, volta a ganhar força a possibilidade de Rodrigo Maia (DEM-RJ) assumir a
presidência.
"Se houver uma mudança na presidência que possa trazer mais segurança de
aprovação das reformas, o mercado pode inclusive reagir de maneira positiva", diz.
"Depende de como é feito, qual vai ser o apoio, qual vai ser a diretriz", afirmou.
A troca poderia eventualmente destravar a aprovação de reformas. "Se você tem uma
mudança ou um apoio ainda maior e uma capacidade de convicção de articulação ainda
maior pode ser positivo para o mercado e para a economia sim", ressaltou.
Para ele, se houver um consenso no segundo semestre de um "executivo com
capacidade, vontade e habilidade para fazer as reformas, teria um impacto positivo no
preço [de ativos], sem dúvidas", complementou.
Segundo Molon, o mercado já projeta que as mudanças na Previdência fiquem para
depois das eleições de 2018.
"Para os mercados, o importante é a perspectiva de que se aprovem as reformas.
Esperávamos que avançassem em 2017, a reforma trabalhista sairá na semana que
vem sem problemas. Mas a da previdência só deve ocorrer após 2018. Já precificamos
o atraso na aprovação da reforma", afirmou.
O banco prevê crescimento de 0,7% da economia brasileira em 2017 e de 3% no
próximo ano.
Sobre as eleições do próximo ano, o economista-chefe do banco diz que ainda não é
possível projetar um cenário.
"É muito cedo dizer que um candidato A ou B será eleito, pois muito vai acontecer
ainda. Mas com recuperação econômica e convergência nas reformas, o país vai apoiar
um candidato reformista."
Placar da reforma trabalhista fica mais apertado
07/07/2017 – Fonte: EM.com
O monitoramento para a votação da reforma trabalhista no Senado indica um quadro
preocupante para o governo. Há uma semana, o Palácio do Planalto previa 43
senadores favoráveis ao projeto no plenário.
A pesquisa mais recente indica que um deles não acompanhará o governo e deve votar
"não". Assim, o presidente Michel Temer embarcou para a Alemanha com a expectativa
de que 42 senadores apoiarão a reforma - apenas um a mais que o mínimo necessário.
A votação está prevista para ocorrer na próxima semana.
O monitoramento feito pelo governo para a reforma trabalhista não conta mais com o
voto de Acir Gurgacz (PDT-RO). Empresário bem-sucedido, o senador diz que
pessoalmente é favorável à mudança na legislação. Essa posição tem sido repetida
pelo parlamentar em reuniões com lideranças empresariais e políticas.
Durante a tramitação prévia do projeto nas comissões, o senador de Rondônia votou
contra o texto defendido por Temer. Diante dessa divergência entre opinião e voto, o
governo acreditava que poderia reverter a situação na fase mais importante do
processo: o plenário. O parlamentar, porém, indicou que deverá manter o voto contra
a reforma para seguir a decisão do PDT. Gurgacz, aliás, é líder do partido no Senado.

A interlocutores, Gurgacz tem classificado a situação como "complicada", já que
concorda com o projeto, mas não pode desobedecer a posição do partido. Vale lembrar
que, após a aprovação da trabalhista no plenário da Câmara em abril, o PDT expulsou
o deputado Carlos Eduardo Cadoca (PE) por ter votado a favor do texto. A posição do
partido contra a reforma trabalhista e da Previdência foi fechada em 17 de março.
Esse quadro mostra que foi breve a comemoração da aprovação do regime de urgência
para a tramitação da reforma no plenário, que passou nesta semana por 46 votos a
19 contra. Nesse dia, aliás, Gurgacz não compareceu à votação.
Estratégia
Diante dessa margem apertadíssima de apenas um voto naquela que é considerada "a
mais fácil das reformas" por precisar de maioria simples no plenário - a da Previdência
exige três quartos, o Planalto tem se desdobrado para tentar derrubar a denúncia
contra Temer e, ao mesmo tempo, convencer cinco senadores que ainda estão em
dúvida sobre a reforma trabalhista.
O esforço é direcionado a Dario Berger (PMDB-SC), Lasier Martins (PSD-RS), Magno
Malta (PR-ES), Omar Aziz (PSD-AM), Ronaldo Caiado (DEM-GO). Esses senadores
reconhecem pontos favoráveis da reforma, mas criticam itens do projeto ou a
tramitação do texto na Casa. No grupo, Magno Malta parece ser o mais inclinado a
votar com o governo. O Planalto, porém, acredita que poderá convencer os demais.
Na reunião de Temer com 22 ministros antes do embarque para o G-20 na Alemanha,
na noite de quarta-feira, o presidente pediu apoio à equipe não apenas para derrubar
a denúncia no Congresso, mas também para garantir a reforma trabalhista. No
Planalto, o projeto considerado fundamental para dar "fôlego político" ao governo.
A iniciativa para agradar o grupo está a cargo do líder do governo no Senado, Romero
Jucá (PMDB-RR). O parlamentar tem carta branca de Michel Temer para costurar
acordo de ajuste de pontos da reforma trabalhista e já se compromete a mudar oito
pontos da reforma, como a criação de quarentena para a migração de um trabalhador
para o contrato intermitente e o cancelamento do artigo que permitira que grávidas e
lactantes trabalhem em locais insalubres. Outro tema que será alterado é a criação de
uma alternativa ao imposto sindical.
A reforma trabalhista muda a relação entre patrões e empregados. O projeto,
amplamente apoiado pelas entidades empresariais, prevê, por exemplo, que os
acordos coletivos tenham força de lei. Também acaba com a obrigatoriedade da
contribuição sindical e permite a flexibilização de contratos de trabalho. Direitos
constitucionais, como o 13.º salário, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
e salário mínimo, estão preservados.
Senado debate reforma trabalhista, e Jucá dá parecer contrário a emendas
07/07/2017 – Fonte: Bem Paraná
O plenário do Senado fez nesta quinta-feira (6) a última sessão de debates sobre o
projeto de lei da reforma trabalhista antes da votação, marcada para a próxima terçafeira (11). Durante a sessão, o relator, senador Romero Jucá (PMDB-RR), deu parecer
contrário a todas as 178 sugestões de emendas apresentadas em plenário.
Com isso, na terça, não haverá novos debates sobre o projeto, apenas o
encaminhamento para votação do texto principal —que será baseado no relatório de
Jucá aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)— e dos destaques de
bancada que forem apresentados.

As informações são da Agência Brasil. Inicialmente, o relator da matéria em plenário
indicado pelo presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE) foi o senador Ricardo Ferraço
(PMDB-ES), que relatou a proposta na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos).
No entanto, com a ausência de Ferraço no Senado hoje para dar parecer sobre as
emendas, o presidente em exercício, senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), designou
Jucá como relator. Ao rejeitar as emendas, Jucá disse que o debate sobre a reforma
seria de alto nível.
“É natural que cada um marque a sua posição, mas tudo foi feito no sentido de que a
gente possa colocar cada um a sua ideia e que possa prevalecer a vontade da maioria”,
disse. O senador Paulo Paim (PT-RS), que teve o voto em separado aprovado na CAS
(Comissão de Assuntos Sociais), criticou a rejeição das emendas e pediu aos colegas
que avaliem as possíveis mudanças ao texto durante a votação dos destaques.
“Que a gente vote, cada um com a sua consciência, no projeto principal e que, nos
destaques, a gente construa o acordo que for possível, porque assim é a vida, assim
é a democracia e assim é a política”, disse.
Relator rejeita emendas e reforma trabalhista será votada na terça
07/07/2017 – Fonte: Senado Notícias

O relator da reforma trabalhista (PLC 38/2017), senador Romero Jucá (PMDB-RR), deu
parecer contrário a todas as 178 emendas apresentadas ao texto em Plenário. Na
sessão desta quinta-feira (6), os senadores encerraram a discussão da proposta, que
deve ser votada na próxima terça-feira (11).
Jucá assumiu a relatoria das emendas em Plenário no lugar de Ricardo Ferraço (PSDBES), que havia sido escolhido pelo presidente Eunício Oliveira, mas estava ausente.
O líder do governo informou que o voto dele foi remetido à Mesa, para que os demais
senadores tenham acesso, e lembrou que não haverá mais debates sobre o tema,
apenas a votação do texto principal e de destaques de bancadas apresentados.
- Vamos fazer o debate de alto nível. É natural que cada um marque sua posição num
tema tão importante. Que prevaleça a vontade da maioria - disse Jucá.
Contrário à reforma, o senador Paulo Paim (PT-RS) protestou e disse que se tivesse
sido indicado relator das emendas de Plenário, seria favorável a todas elas. Paim foi o
autor do relatório que saiu vencedor na Comissão de Assuntos Sociais (CAS),
recomendando a rejeição total do projeto.
Alterações
O prazo para emendas encerrou-se. A maioria das sugestões de mudanças levadas ao
Plenário foi apresentada por oposicionistas, mas até senadores do PMDB, partido do
governo, também indicaram alterações à proposta, como a senadora Kátia Abreu (TO)
e o senador Eduardo Braga (AM). Ambos já tinham criticado o projeto durante a
tramitação nas comissões.
A representante do Tocantins, por exemplo, quer suprimir da proposição a autorização
para que gestantes e lactantes possam trabalhar em local insalubre. Ela também
pretende excluir do texto a parte relativa ao trabalho intermitente, segundo o qual o

trabalhador pode prestar serviços com interrupções, em dias alternados ou apenas por
algumas horas na semana. Ela entregou 17 emendas no total.
A última sugestão foi apresentada pelo senador Reguffe (sem partido-DF), que quer
impedir a "prevalência do negociado sobre o legislado" para trabalhadores que ganham
até três salários mínimos.

