
 

 

10 DE JULHO DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSOS DE AGOSTO NO SINDIMETAL/PR 

 INFORME CONJUNTURAL CNI: RECUPERAÇÃO AMEAÇADA 

 HACKER DAY- UMA IMERSÃO NO MUNDO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 MPF ACUSA FRAUDE EM PROCESSO DE REGISTRO SINDICAL 

 BANCO MUNDIAL LANÇA PROGRAMA DE CRÉDITO PARA EMPRESÁRIAS 

 INDÚSTRIA PERDE COMPETITIVIDADE COM USO DE INSUMOS IMPORTADOS 

 INVESTIDOR ESTRANGEIRO RESISTE À CRISE E APOSTA NO BRASIL 

 EMPRESAS ADOTAM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GANHOS DE PRODUÇÃO 

 MAIS DE TRÊS MIL PEQUENOS NEGÓCIOS PEDIRAM RESTITUIÇÃO ONLINE 

 EMPRESÁRIOS E MDIC SE REÚNEM PARA TRATAR DO VAREJO BRASILEIRO 

 ARTIGO: O PODER DAS CORPORAÇÕES EMPRESARIAIS 

 CÁRMEN LÚCIA MANTÉM ANDAMENTO DA DENÚNCIA CONTRA TEMER NA CCJ 

 TEMER SE REÚNE COM LÍDERES ÀS VÉSPERAS DE VOTAÇÃO DA DENÚNCIA NA CCJ 

 TEMER PREVÊ DERROTA NA CCJ E MONTA REAÇÃO 

 MAIA NÃO GARANTE A TEMER VOTAÇÃO DE DENÚNCIA ANTES DO RECESSO NA 

CÂMARA 

 CÂMARA JÁ PREPARA “PÓS-TEMER”, AFIRMA ALVARO DIAS 

 PRESIDENTE DO SENADO CONFIRMA VOTAÇÃO DE REFORMA TRABALHISTA NA 

TERÇA-FEIRA 

 TEMER TEM MARGEM APERTADA PARA APROVAR REFORMA TRABALHISTA NO 

SENADO 

 PT PREGA RADICALIZAÇÃO PARA EVITAR REFORMA TRABALHISTA, EM ATO PELAS 

DIRETAS JÁ 

 FOCO DE “DIRETAS JÁ” É BARRAR REFORMAS, SEGUNDO ORGANIZADORES 

 A TERCEIRIZAÇÃO, SUAS INCERTEZAS E SEUS QUESTIONAMENTOS 
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 BRASIL TEM PRIMEIRA DEFLAÇÃO EM 11 ANOS, DIZ IBGE 

 BANCARROTA BRASILEIRA: SE O PAÍS FOSSE UMA EMPRESA, ESTARIA FALIDO 

 RECEITA ACOBERTA QUEM TRAZ VALORES SONEGADOS AO PAÍS E STF QUER 

SABER O PORQUÊ 

 ARTIGO: BUROCRACIA TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

 MEIRELLES JÁ DISCUTE CENÁRIO COM MAIA E QUER MAIS AUTONOMIA 

 DIRETORES DO BNDES PEDEM DEMISSÃO APÓS DECLARAÇÕES DE RABELLO 

 MEIRELLES DEFENDE NOVO JURO DO BNDES E DIZ QUE VAI FALAR COM CHEFE 

DO BANCO 

 MEIRELLES DIZ QUE CRIAÇÃO DE EMPREGOS EXIGE POLÍTICAS JUSTAS E EFICAZES 

 ‘SE PRECISO, VAMOS CORTAR AS DESPESAS OBRIGATÓRIAS’, DIZ MANSUETO 

 RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA GLOBAL CONTINUA, MAS RISCOS CRESCEM, DIZ 

FMI 

 CRISE POLÍTICA DERRUBA CENÁRIO PARA A ECONOMIA 

 MERCADO VÊ REDUÇÃO DE JUROS, MAS CRESCIMENTO MENOR DO PIB EM 2017 

 OAB ESTUDA ENTRAR COM AÇÃO CONTRA ESTORNO DE PRECATÓRIOS 

 TESLA MODEL 3 É REVELADO, O CARRO ELÉTRICO ‘POPULAR’ JÁ COM 400 MIL 

RESERVAS 

 5 COISAS QUE VOCÊ NUNCA IMAGINOU SER POSSÍVEL PERSONALIZAR NUM CARRO 

DE LUXO 

 CARROS ELÉTRICOS COMEÇAM A SER COMPARTILHADOS EM SÃO PAULO 

 BANCO MERCEDES FAZ 1ª VENDA PELO CANAL MPME 

 VOLVO BUS VENDE OS 1ºS BIARTICULADOS NA GUATEMALA 

 VENDAS DE USADOS AVANÇAM 9,7% NO SEMESTRE 

 MERCEDES EXPORTA LOTE DE 40 CAMINHÕES ATEGO 

 NISSAN PREPARA NOVO CICLO DE INVESTIMENTOS 

 BOSCH CRESCE COM CIDADES INTELIGENTES 

 TOYOTA PARTICIPARÁ DO PLANEJAMENTO AUTOMOTIVO 2018 

 MÁQUINAS AGRÍCOLAS: PRODUÇÃO SUBIU 41,4% EM 2017 

 FAGOR AUTOMATION CRESCE GLOBALMENTE ACIMA DAS EXPECTATIVAS 

 ROBOTIZADA, USINA REVELA NOVA CULTURA DA GERDAU 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PODE CRESCER MAIS DE 300% ATÉ O FIM DO 

ANO 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 SEGUE EM R$ 3,35, PREVÊ FOCUS 
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Cursos de Agosto no SINDIMETAL/PR 
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CÂMBIO 

EM 10/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,263 3,264 

Euro 3,718 3,720 
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Informe Conjuntural CNI: Recuperação Ameaçada 

10/07/2017 – Fonte: CNI 
 

Entre os destaques do Boletim “informe Conjuntural – 2º Trimestre divulgado pela 
CNI, está: “Recuperação Ameaçada. 

 
Acesse o documento  AQUI  

 

 
 
 

Hacker Day- Uma imersão no mundo da segurança da informação 

10/07/2017 – Fonte: CIN/ FIEP  
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MPF acusa fraude em processo de registro sindical 

10/07/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Ministério Público Federal vai ajuizar nos próximos dias ação contra integrantes da 
cúpula do Ministério do Trabalho por supostas ilegalidades na liberação de sindicatos. 

 
Conforme investigação recém-concluída sobre o caso, à qual o “Estado” teve acesso, 

o secretário das Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante de Lacerda, e membros de 
sua equipe teriam manipulado processos de registro para favorecer entidades, em 
detrimento de outras.  

 
O MPF também avalia eventual medida contra possível tentativa da pasta de interferir 

na investigação. Numa reunião com a participação de alguns dos investigados, 
servidores foram previamente orientados sobre como se portar em depoimento ao 
procurador Federico Paiva, responsável pelo caso.  

 
Uma das orientações foi a de gravar o procurador no depoimento, além de economizar 

nas declarações, supostamente para evitar “pegadinhas” do investigador. “De repente, 
vem a vontade de falar uma coisinha a mais. Pode dar problema pra vocês”, comentou 
um dos presentes à reunião, conforme gravação obtida pelo Estado.  

 
 

Na ação a ser ajuizada, o MPF sustenta que o ministério desrespeita a fila de protocolo, 
distribuição, análise e publicação de registros. De acordo com a investigação, a 
avaliação de pedidos deve seguir a ordem cronológica de entrada, o que não estaria 

ocorrendo.  
 

O inquérito cita exemplo de um processo que tramitou em tempo recorde, sendo 
deferido em cerca de quatro meses, ante vários outros que, embora protocolados 
antes, ainda estão sem desfecho. Para a Procuradoria da República no Distrito Federal, 

há discrepância no tratamento dado às entidades.  
 

Histórico  
O sistema de concessão de registro de sindicatos é alvo de recorrentes denúncias. No 
governo de Dilma Rousseff, a suspeita de que haveria cobrança de propina para liberar 

o registro de entidades foi um dos motivos da queda do então ministro, Carlos Lupi 
(PDT-RJ), em 2011. Na gestão de Michel Temer, a pasta está sob o comando do PTB, 

partido do ministro Ronaldo Nogueira (RS), e do Solidariedade, cujo presidente, o 
deputado Paulinho Pereira da Silva (SP), controla a Força Sindical.  
 

O MPF aponta também que a equipe de Lacerda descumpriu obrigação legal ao 
indeferir o registro de abertura do Sindicato Nacional dos Servidores Efetivos das 

Agências Reguladoras (Aner Sindical), pois a entidade atenderia às exigências para 
isso. A negativa, segundo a ação, contrariou um parecer da Advocacia-Geral da União 

(AGU), favorável à liberação.  
 
A investigação conclui que houve “nítido favorecimento” à entidade concorrente, o 

Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências), 
já constituído, que continuou a ser o único representante da categoria, apto a 

arrecadar contribuições de seus filiados. Os servidores, contudo, alegam que uma 
decisão judicial impede o registro da Aner Sindical.  
 

Além de Lacerda, a investigação conclui que o coordenador-geral de Registro Sindical, 
Leonardo Cabral e a chefe de Divisão de Registro Sindical, Renata Frias Pimentel, 

praticaram atos de improbidade administrativa.  
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mpf-acusa-fraude-em-processo-de-registro-sindical/


Outro lado  
Procurado pelo Estado, o Ministério do Trabalho informou, em nota, que o ministro 
Ronaldo Nogueira, ao tomar conhecimento da existência de inquérito administrativo 

por parte do Ministério Público Federal, determinou a instauração imediata de 
comissão de investigação preliminar na Secretaria de Relações do Trabalho.  

 
“A comissão tem como objetivo apurar possíveis irregularidades na concessão de 

registro sindical na Coordenação-Geral de Registro Sindical”, explicou a pasta, 
acrescentando que o prazo para o envio de um “relatório circunstanciado sobre a 
investigação realizada” venceu sexta-feira. “A partir da semana que vem, com o 

conhecimento do conteúdo da denúncia e investigação, o ministério terá um 
posicionamento”, acrescentou.  

 
O Estado enviou questionamentos aos servidores, por meio da assessoria de imprensa 
do ministério, mas não houve resposta de cada um.  

 
O coordenador-geral de Registro Sindical, Leonardo Cabral, negou as irregularidades 

atribuídas pelo MPF aos gestores do ministério. Ele explicou, em entrevista, que não 
existe lei que regulamente a distribuição processual e que houve mudanças na forma 
de tratar os pedidos enviados à pasta. Antes, todos entravam numa fila única, 

conforme a ordem de entrada.  
 

Com a troca de governo, a partir do fim do ano passado, eles passaram a ser 
distribuídos em cinco filas diferentes, de acordo com o tipo de solicitação (federação 
urbana, federação rural, alteração de estatuto urbano, alteração de estatuto rural e 

impugnação de decisões). Com isso, afirmou, o andamento de um processo passou a 
corresponder à velocidade de sua fila.  

 
O coordenador-geral justificou que uma decisão tomada em 2011 pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), já transitada em julgado, impede a concessão do registro 

à Aner Sindical. Segundo ele, a corte entendeu que o Sinagências é a única entidade 
com poderes de representação da categoria. “O ministério não pode ir de encontro a 

uma decisão judicial”, argumentou.  
 
O coordenador-geral diz que a Aner Sindical tenta há cerca de oito anos obter o 

registro, sem sucesso tanto na esfera administrativa quanto na judicial.  
 

Sobre a reunião, ele afirmou que o objetivo não foi o de interferir nas investigações, 
mas o de prestar esclarecimentos a servidores que haviam sido intimados como 
testemunhas e oferecer auxílio jurídico.  

 
O advogado do Sinagências, Breno Valadares, afirmou que a entidade é a 

representante “única e legítima” dos servidores das agências por “diversos motivos”. 
“A carreira é uma só.” Ele explicou que o sindicato não recebe imposto sindical, mas 

apenas contribuições voluntárias 
 

Banco Mundial lança programa de crédito para empresárias 

10/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

  
 
O Banco Mundial anunciou no último sábado, 8, o lançamento de um programa público-

privado de crédito destinando mais de US$ 1 bilhão a empresárias de países em 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/banco-mundial-lanca-programa-de-credito-para-empresarias/


desenvolvimento, um projeto iniciado pela filha do presidente Donald Trump, Ivanka 
Trump. 
 

A iniciativa revela o poderoso papel político que Ivanka Trump desempenha na Casa 
Branca, onde tem um trabalho formal como conselheira de seu pai e frequentemente 

se encontra com líderes mundiais, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel e o 
primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. 

 
De acordo com o Banco Mundial, o financiamento inicial de US$ 325 milhões seria 
proveniente de doadores, incluindo Alemanha, Estados Unidos, Arábia Saudita e 

Emirados Árabes Unidos, e seria compensado por centenas de milhões de dólares em 
capital privado adicional. 

 
“Este será o que esperamos um fundo de vários bilhões de dólares para apoiar as 
mulheres empresárias”, disse o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, no 

lançamento que teve a participação de seis dos 20 líderes mundiais reunidos na cúpula 
do G20 em Hamburgo, além da diretora do FMI, Christine Lagarde. 

 
“Este não é um projetinho bonito. Este será um dos principais impulsionadores do 
crescimento econômico no futuro, e vai impulsionar a igualdade de gênero ao mesmo 

tempo”, afirmou. 
 

O programa, que pretende começar a conceder empréstimos antes do final do ano, 
trabalhará com os governos “para melhorar leis e regulamentações que sufocam as 
empresárias” e incentivar os bancos a liberar fundos para empresas de propriedade 

feminina. 
 

Também será criada uma ferramenta de mentoria para conectar empresárias em 
países em desenvolvimento a conselheiras como Ivanka Trump, disse Kim. 
 

As empresárias presentes no evento afirmaram que era importante abordar as 
barreiras legais que impedem as mulheres de empreender e limitam o acesso aos 

fundos. 
 

Indústria perde competitividade com uso de insumos importados 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Operário em linha de produção de indústria em Sertãozinho 

   

A indústria brasileira passou por uma transformação estrutural nos últimos 15 anos, 

ampliando o uso de insumos importados em sua produção. Mas, na contramão das 
expectativas, a mudança não melhorou sua competitividade: o setor perdeu mercado 

externo e interno.  
 

Essa é a conclusão de um estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria), que 
será divulgado nesta segunda (10). O próximo passo é entender o que deu errado.  
 

Segundo a pesquisa, o coeficiente de insumos importados —indicador do quanto do 
consumo da indústria é suprido por produtos do exterior— saltou de 16,5% para 25% 

entre 2003 e 2011.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899601-industria-perde-competitividade-com-uso-de-insumos-importados.shtml


No período, os segmentos de vestuário e acessórios, madeira, máquinas e 
equipamentos, móveis e produtos de metal mais que dobraram suas importações.  
 

Por outro lado, a fatia da produção nacional exportada caiu de 19,7% em 2005 (maior 
valor desde 2003) para 12,1% em 2014. Reflexo desse movimento, a participação 

brasileira nas exportações mundiais de manufaturados caiu de 0,82% para 0,59%.  
 

"No fim da década de 1990, o Brasil era uma plataforma de re-exportação. As 
empresas importavam muito e exportavam muito, se estabelecendo aqui para vender 
para o mercado doméstico e latino. Isso acabou", afirma Renato da Fonseca, gerente-

executivo de pesquisa e competitividade da CNI e um dos autores do estudo, ao lado 
de Samantha Cunha.  

 

 
 

CONTRADITÓRIO  
A princípio, o movimento é contraditório: pesquisas apontam que aumento na 

importação de insumos leva à melhora na produtividade, supondo que esses produtos 
são mais variados, baratos e de melhor qualidade do que as opções nacionais.  
 

O estudo aponta duas explicações para o aumento na presença de insumos 
importados: desvalorização do dólar entre 2002 e 2011 e a ampliação do mercado 

consumidor brasileiro, resultado das políticas de redistribuição de renda e acesso ao 
crédito.  
 

A ascensão de uma massa voraz por consumo também pode ter impulsionado a 
indústria tanto a buscar insumos fora do país, após ter esgotado a oferta interna, 

quanto a priorizar esse público em detrimento do externo.  
 

"O industrial vê o mercado aqui crescendo muito, sabe que tem uma dificuldade de 
competir lá fora e que tem o pessoal de fora tentando entrar aqui dentro. A empresa 
muda a estratégia para o mercado doméstico, porque aqui ele consegue competir 

melhor", diz Fonseca.  
 

Volatilidade do câmbio, burocracia alfandegária, falta de infraestrutura, sistema 
tributário e legislação trabalhista –questões frequentemente apontadas pela indústria 
para justificar o mal desempenho— são também apontadas como possíveis explicações 

para a perda de competitividade no período.  
 

No entanto, Fonseca admite existir também um problema interno ao setor no Brasil: 
boa parte da indústria é mal gerida. Segundo o World Management Survey, projeto da 
London School of Economics que avalia a gestão de indústrias de 35 países, o Brasil 

está na 23ª posição.  
 

Um projeto-piloto feito pela CNI com 23 empresas conseguiu um aumento de 
produtividade física de 40% a 60% apenas reorganizando a produção, "sem gastar um 
tostão com máquina", diz o executivo da entidade. 

  
Com a alta recente do dólar e a recessão, o setor tem se reorientado para o exterior, 

tentando suprir a queda na demanda nacional com a estrangeira. A virada tem ajudado 
a indústria a sobreviver à crise, mas não é suficiente —embora a fatia exportada tenha 
crescido desde 2014, isso acontece sobre uma produção menor.  

 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/50759-pib-1-trimestre#foto-689108


Investidor estrangeiro resiste à crise e aposta no Brasil 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A disposição em investir no Brasil parece imune às más notícias. Enquanto a economia 
patina, as reformas econômicas balançam e o presidente Michel Temer é denunciado 

por corrupção, os investidores mostram uma tolerância surpreendente.  
 

É certo que o país conseguiu acumular um volume respeitável de reservas 
internacionais e exibir uma inflação em níveis historicamente baixos, o que o protege 
de possíveis choques.  

 
Mas os fluxos de recursos respondem muito mais a um cenário de ampla liquidez global 

e a uma disposição maior a correr riscos que coloca não só o Brasil, mas os emergentes 
de uma maneira geral, no centro das atenções.  
 

"O mundo cresce sem inflação, o que afasta o medo de uma disparada dos juros 
globais e gera um otimismo geral. O investidor fica mais propenso a investir, inclusive 

em emergentes", diz Luiz Gustavo Cherman, estrategista da Itaú BBA Corretora.  
 
É essa a principal explicação para o comportamento aparentemente errático do 

investidor, que primeiro ansiava por uma troca de governo que organizasse de vez as 
contas públicas, depois passou a apostar as fichas na reforma da Previdência, 

atrelando a recuperação econômica a ela, e agora parece aceitar que isso fique para 
depois das eleições.  
 

"Metade dos investidores acredita que dá para passar a reforma da Previdência com 
uma idade mínima e outra metade avalia que não dá, mas que isso não é o fim do 

mundo, dado que nenhum outro país emergente está propondo reformas tão 
ambiciosas", afirma João Augusto de Castro Neves, da consultoria Eurasia.  
 

"E isso também explica em parte a tolerância do estrangeiro", afirma.  
 

A condescendência dos investidores com o risco político global vai muito além do Brasil 
e engloba as incertezas causadas por Donald Trump, nos EUA, Recep Erdogan, na 
Turquia, ou mesmo pelo "brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia, diz Marco 

Casarin, economista-chefe para América Latina da consultoria inglesa Oxford 
Economics.  

 
Uma variável local bem específica a manter o Brasil na mira do investidor externo, diz 
Casarin, seriam os juros locais acima da média de países semelhantes.  

 
"Num mundo de juros extremamente baixos, o Brasil continua oferecendo rendimento 

muito decente, mesmo com juros cadentes", diz.  
 

Na Bolsa, diz Cherman, da Itaú BBA Corretora, a história é um pouco diferente.  
 
No acumulado do ano, em dólar, a Bolsa brasileira cresce 2%, mas tem o segundo 

pior desempenho entre os mercados emergentes, à frente apenas da Rússia, que 
apresentou queda de 10%.  

 
ESTRANGEIRO  
Ainda assim, o fluxo de estrangeiro prevalece em relação aos locais. "Se alguém está 

investindo na Bolsa são os estrangeiros. Sem eles, estaria pior", afirma Cherman.  
 

Para Castro Neves, uma das razões para a disposição do estrangeiro, além da ampla 
liquidez, seria a possibilidade de diversificação, que abre espaço para que tolere 
ganhar menos ou até mesmo perder em um mercado para compensar em outro.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899794-investidor-estrangeiro-resiste-a-crise-e-aposta-no-brasil.shtml


Já o brasileiro, bem mais exposto ao dia a dia local, oscilaria mais do otimismo ao 
pessimismo. João Pedro Ribeiro, economista do Banco Nomura em Nova York, diz que, 
quando se dispõe a olhar o que está acontecendo no país, o investidor estrangeiro 

tende a afastar a possibilidade de ruptura da política econômica, ao avaliar que, 
mesmo se o presidente Temer sair do poder, a equipe que toca a economia 

permanecerá.  
 

Cherman, da Itaú BBA Corretora, diz não ser possível dizer se esse bom humor todo 
tem prazo de validade.  
 

Ele lembra que um indicador que mede a propensão a tomar risco do investidor global 
caiu para os níveis mais baixos em muitos anos.  

 
O VIX (Volatility Index) estava em 23 há um ano e meio e hoje está em 11.  
 

"Se eu fosse escolher um lado, escolheria o daqueles que avaliam que o provável é 
que indicador deve subir."  

 
CALMARIA POR QUANTO TEMPO?  
Uma saída agressiva dos investidores do mercado brasileiro não está no horizonte dos 

especialistas, mas os riscos a esse cenário de quase calmaria não devem ser 
desprezados.  

 
O risco fiscal, por exemplo, impõe um viés de depreciação para o câmbio, ainda que 
de forma bastante contida.  

 
João Pedro Ribeiro, economista do Banco Nomura, diz que o dólar próximo de R$ 3,30 

não reflete a instabilidade política e toda a dinâmica de atraso da reforma da 
Previdência.  
 

"Por isso, a nossa posição é de recomendar a compra de dólar e venda do real. 
Esperamos que o dólar se aprecie ante o real nas próximas semanas ou meses", diz.  

Ele não crê no dólar de volta a R$ 4, por exemplo, e diz que a expectativa para o Brasil 
é negativa, mas está controlada.  
 

Castro Neves, da Eurasia, diz que uma mudança brusca da economia global, com o 
banco central americano elevando juro em ritmo mais forte e a economia da China 

desacelerando bruscamente e levando à queda de commodities, afastaria o investidor 
do Brasil.  
 

Assim como, do lado interno, sinais de um duplo mergulho na economia (uma nova 
recessão) ou manifestações nas ruas. "Mas é muito improvável que tudo ocorra 

simultaneamente para azedar o cenário", diz ele.  
 

Empresas adotam inteligência artificial para ganhos de produção 

10/07/2017 – Fonte: Folha e S. Paulo 

  

 

Projeto Watson, da IBM, é um dos destaques em inteligência artificial 

   

Atividades que antes eram feitas unicamente por humanos, como decidir qual será o 

tratamento de um paciente, escrever uma petição, atender clientes ou escolher 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899604-empresas-adotam-inteligencia-artificial-para-ganhos-de-producao.shtml


profissionais em um processo seletivo, começam a ser aprendidas por sistemas de 
inteligência artificial.  
 

Programas do tipo vêm sendo testados no mercado brasileiro, com a promessa de 
aumentar a produtividade e melhorar a tomada de decisões nas companhias.  

 
Oncologistas do Hospital do Câncer Mãe de Deus, em Porto Alegre, não dependerão 

apenas de seus conhecimentos para atender pacientes a partir desta semana.  
 
Um grupo de 25 médicos do hospital terá ajuda do Watson, sistema de inteligência 

artificial da IBM, para definir qual tratamento será usado para pacientes que possuem 
sete tipos de tumores.  

 
Carlos Barrios, oncologista e diretor do hospital gaúcho, explica que a tecnologia irá 
permitir aos médicos ter acesso instantâneo a milhões de artigos científicos sobre 

câncer, indicações de tratamentos possíveis em cada caso por ordem de confiabilidade.  
Para isso, os profissionais informarão ao sistema dados sobre o paciente que estão 

atendendo e, em alguns segundos, receberão as sugestões do serviço.  
 
"A quantidade de informações médicas vem se multiplicando a cada poucos meses. O 

volume não é manejável. Uma pessoa só não tem condições de se manter atualizada", 
diz Barrios.  

 
Ele afirma que o sistema não irá decidir o que o médico fará, mas dará informações 
organizadas para que ele converse com o paciente e tome decisões embasadas.  

 
De acordo com Ricardo Chisman, diretor-executivo da consultoria Accenture, entre as 

principais funções da inteligência artificial está justamente ajudar na análise de 
grandes volumes de informações.  
 

Ele diz que essa tecnologia vem ganhando espaço devido ao aumento da capacidade 
dos computadores para realizar essas operações e com um custo cada vez menor.  

 
SELEÇÃO ARTIFICIAL  
A inteligência das máquinas deve automatizar processos repetitivos e as tomadas de 

decisões baseadas em muitas variáveis.  
 

O processo de seleção de trainees da Kraft Heinz recebe anualmente cerca de 10 mil 
candidatos. Até 2015, o currículo de cada um deles era avaliado até que os 700 mais 
promissores fossem convocados para entrevistas.  

 
Agora, um software da start-up Gupy analisa currículos de todos os inscritos e os 

questionários de áreas como lógica, inglês e comportamento respondidos pelos 
candidatos –os profissionais de melhor desempenho da empresa também respondem 

testes semelhantes.  
 
Com as informações geradas no processo, o software computacional compara os 

resultados dos dois grupos para entender quais os fatores que aumentam as chances 
de sucesso dentro da empresa e identifica os melhores candidatos para ela.  

 
Com a seleção feita a partir da inteligência artificial, foi possível reduzir o número de 
candidatos chamados para entrevistas de 700 para cerca de 250, diz Raphael Bozza, 

gerente de gente e performance da Kraft Heinz.  
 

Segundo ele, o processo agora ficou mais simples, ágil e organizado.  
 
TEMPO PARA PENSAR  

No escritório de advocacia Veirano, que tem há dois anos projetos com a start-up Linte 
para usar inteligência artificial, já é possível que um profissional confeccione 



documentos como petições e contratos só respondendo a questões em formulário 
simples.  
 

O sistema analisa as respostas que foram dadas pelo advogado e as compara com 
uma base de documentos produzida pelo escritório para decidir a melhor forma de 

fazer a tarefa, diz Guilherme Potenza, associado do Veirano.  
 

De acordo com ele, a ideia é automatizar atividades trabalhosas que tomam muito 
tempo e exigem pouco conhecimento e reflexão.  
 

"Não queremos os advogados fazendo cópia e cola. Queremos eles pensando, falando 
com clientes, criando novas teses."  

 
Potenza diz que, apesar de o sistema estar sendo usado apenas em tarefas simples, o 
plano do escritório é aumentar a sofisticação do sistema, o que exige grande trabalho 

para refiná-lo. Porém ele não revela detalhes do que vem sendo desenvolvido.  
 

FIM DE TAREFAS REPETIDAS  
Empresas que desenvolvem e aplicam a inteligência artificial em seu cotidiano afirmam 
que o avanço da tecnologia no mercado não tornará o trabalho humano obsoleto, mas 

irá acabar com muitas atividades repetitivas e que não exijam qualidades como 
empatia e criatividade.  

 
Guilherme Novaes, líder de Watson (plataforma de inteligência artificial) na IBM Brasil, 
diz que a tecnologia não irá substituir o trabalho humano, mas será uma ajudante 

para tornar as atividades mais produtivas.  
 

"A inteligência artificial visa aumentar o conhecimento do ser humano. Tarefas 
repetitivas ou que tomam muito tempo de pesquisa podem ser feitas por sistemas 
cognitivos, com a vantagem de ter uma capacidade de leitura e memória muito melhor 

do que a nossa."  
 

Carlos Barrios, diretor do Hospital do Câncer Mãe de Deus, parceira da IBM na adoção 
do Watson em tratamentos, afirma que robôs podem armazenar conhecimento, mas 
não possuem qualidades humanas essenciais.  

 
"O Watson não tem empatia, não entende o que o paciente precisa no momento, não 

pega na mão dele. Ele te dá conhecimento. É importantíssimo, mas não é tudo o que 
o médico precisa."  
 

Raphael Bozza, gerente da Kraft Heinz (que usa inteligência artificial na seleção de 
trainees), afirma que o contato humano não deve ser deixado de lado no momento do 

recrutamento.  
 

"Posso estar sendo mais antigo, mas acredito que o brilho no olho, a comunicação 
frente à frente são imprescindíveis no processo de seleção."  
 

O advogado do futuro também será menos dependente de memória e fará menos 
tarefas repetitivas, afirma Gabriel Senra, cofundador da Linte, empresa que 

desenvolve inteligência artificial para o setor jurídico.  
 
Ricardo Chisman, diretor da Accenture, diz que transformações tecnológicas sempre 

tornam empregos obsoletos, mas têm o potencial de criar novas atividades, como 
profissionais que possam treinar os sistemas baseados em inteligência artificial.  

 
*  
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Tecnologia ganha espac ̧o em empresas e assume func ̧ões variadas  
Advogado  



As empresas Linte e Tikal desenvolvem softwares que ajudam profissionais a criar 
rapidamente documentos que possuem preenchimento padronizado e repetitivo  
O escritório Veirano possui projeto de adoção da tecnologia há dois anos, por enquanto 

para a elaborac ̧ão de contratos e petic ̧ões  

 
Recrutador  
A Gupy desenvolveu sistema que analisa o perfil dos melhores profissionais de uma 

empresa e lista novos candidatos de acordo com as chances de eles terem sucesso  
A Kraft Heinz faz processos para a primeira fase de selec ̧ão de trainees, reduzindo o 

tempo de triagem de currículos em 70%  
Treinador  

A Hondana criou o aplicativo Indica, que usa formato de chat para dar instruc ̧ões a 
profissionais, personalizando o conteúdo de acordo com as interac ̧ões do funcionário  

A Cteep (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista) vem usando o app 
para reforc ̧ar treinamentos de lideranc ̧a desde maio  

Atendente  
Conhecidos como "chatbots", robôs que conversam a partir de textos com clientes 

para tirar dúvidas e resolver problemas vêm se disseminando pelo mercado  
O Poupatempo fez em maio cerca de 150 mil agendamentos dos 1,1 milhão de 
atendimentos do mês usando chatbot feito pela start-up Nama  

Planejador  
A empresa Tevec possui sistema que combina variáveis como desempenho da 

economia, clima, efeitos sazonais e histórico de vendas para ajudar a estimar a 
demanda de produtos  
A Kopenhagen adotou o sistema no final de 2015 para dar sugestões a franqueados 

de quanto devem comprar de cada item  
Médico  

A IBM, a partir de sua plataforma de inteligência Watson, tem servic ̧o que analisa 
informac ̧ões de pacientes e faz recomendac ̧ões a partir da consulta a milhões de 

artigos científicos  
O Hospital do Câncer Mãe de Deus, em Porto Alegre, vai usar a tecnologia para auxiliar 

no tratamento de sete tipos de câncer  
Perícia  
A IDwall checa a autenticidade de documentos e informac ̧ões fornecidas por clientes 

a partir de sistema que automatiza a conferência de dados e checagem de histórico 
da pessoa  

Segundo a 99, a adoc ̧ão da tecnologia há quatro meses permitiu tornar o processo de 
aprovac ̧ão de motoristas mais rápido e rigoroso. 

 

Mais de três mil pequenos negócios pediram restituição online 

10/07/2017 – Fonte: Portal Contabil SC 
 

Desde o dia 30, quem pagou a mais para o Simples Nacional pode pedir ressarcimento 
sem sair da empresa ou de casa 
 

  
 
Em apenas sete dias, cerca de 3,3 mil microempreendedores individuais (MEI) e donos 

de micro e pequenas empresas acessaram o site do Simples Nacional para pedir a 
restituição de tributos que foram pagos indevidamente ou acima do valor devido.  

 
Desde o dia 30 de junho, a Receita Federal disponibilizou a possibilidade de pedir o 
ressarcimento de forma totalmente online. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/mais-de-tres-mil-pequenos-negocios-pediram-restituicao-online/


O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, destacou que essa é mais uma das 
ações que o Sebrae e o governo federal estão executando para desburocratizar a vida 
dos empreendedores.  

 
“Com o pedido de restituição online, o empresário não precisa ir até um posto da 

Receita. Além disso, ele também recebe a restituição de forma mais rápida. Ele 
economiza tempo e dinheiro, e pode se dedicar mais à empresa”, enfatiza Afif. 

 
Com o pedido eletrônico, o procedimento de auditoria do crédito e do pagamento da 
restituição estará concluído em até 60 dias da data do pedido.  

 
Por meio do sistema, o contribuinte também acompanhar o andamento do seu pedido 

diretamente no Portal do Simples Nacional.  Mais de 11 milhões de empresas, que são 
optantes desse sistema de tributação diferenciado, poderão ser beneficiadas. 
 

Empreender Mais Simples 
A restituição automatizada do Simples Nacional e do MEI faz parte do Empreender 

Mais Simples, convênio assinado entre o Sebrae e o Governo Federal, no início do ano, 
para criar uma série de ferramentas para melhorar o ambiente de negócios, reduzir a 
burocracia e dar mais agilidade aos processos de gestão das micro e pequenas 

empresas.  
 

A parceria prevê o aperfeiçoamento ou a criação de dez sistemas que irão diminuir a 
complexidade e o tempo gasto no cumprimento das obrigações tributárias, 
previdenciárias, trabalhistas e de formalização.  

 
Para isso, O Sebrae investirá R$ 200 milhões até o final do próximo ano. 

 

Empresários e MDIC se reúnem para tratar do varejo brasileiro 

10/07/2017 – Fonte: MDIC (postado em 07-07-2017) 

 

 
 
Entidades empresariais e Secretaria de Comércio e Serviços integram o Fórum de 

Competitividade do Varejo, espaço permanente de discussões sobre o setor 
 
A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) promoveu, na última quarta-feira, a 10ª reunião do Fórum 
de Competitividade do Varejo, em Brasília. O fórum é um espaço de discussão entre o 

governo e representantes de diversas entidades privadas do varejo nacional e tem o 
objetivo de construir e encaminhar uma agenda transversal convergente para o setor. 
 

O Secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, iniciou a reunião ressaltando a 
transferência da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (Sempe) para o Mdic 

e a participação dela no fórum a partir de agora. “A integração entre as duas 
secretarias vai fortalecer esse espaço”, afirmou.  
 

O representante da Sempe no fórum, Nizar Ratib Midrei, lembrou que 53% das 
empresas do Comércio são micro e pequenas. 

 
A alteração da estrutura da SCS também foi ressaltada pelos presentes. No último dia 
31 de maio, a Secretaria ganhou duas novas coordenações-gerais, a Coordenação-

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2608


Geral de Sistemas, Estatísticas e Informações Gerenciais de Comércio Exterior de 
Serviços, pertencente ao Departamento de Competitividade Internacional em 
Comércio e Serviços, e a Coordenação-Geral de Normas e Diagnósticos em Comércio 

e Serviços, pertencente ao Departamento de Políticas de Comércio e Serviços. 
 

“Nossa estrutura ainda é muito enxuta, mas as novas coordenações-gerais permitirão 
o aprimoramento da gestão dos trabalhos e irão contribuir com a formulação de 

políticas públicas para o setor”, avaliou o diretor do Departamento de Política de 
Comércio e Serviços, Douglas Finardi Ferreira. 
 

Comércio Eletrônico 
Entre os assuntos relacionados ao Comércio Eletrônico abordados na reunião, também 

foram discutidos os impactos no setor referente ao conteúdo da Circular Bacen nº 
3.682, de 07 de Dezembro de 2016, que disciplina a prestação de serviço de 
pagamento no âmbito dos arranjos de pagamentos integrantes do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), em especial seu Art. 24-B. que dispõe sobre o prazo de 
até 4 de setembro de 2017, para implantação da liquidação centralizada das ordens 

eletrônicas de débito e crédito.   
 
No âmbito do setor varejista, alguns modelos de negócios conhecidos como 

marketplaces também atuam como prestadores de serviços de pagamento 
(subcredenciadores) e podem ser alcançados pela regulamentação do Bacen. 

 
Os representantes do varejo se dizem favoráveis à medida, que deverá trazer mais 
segurança às transações financeiras, mas possuem muitas preocupações quanto ao 

prazo para adequação às novas regras considerando que algumas questões referentes 
aos arranjos de pagamentos ainda estão pendentes de definição entre outros pontos.  

 
A SCS tem atuado na interlocução entre diversos segmentos do varejo e de outros 
modelos de negócios junto ao Bacen com o objetivo de contribuir com as discussões 

e fornecer informação qualificada para o encaminhamento do tema. 
 

Outros assuntos debatidos na 10ª reunião do Fórum foram a sanção da Lei nº 
13.455/2017 que regulamentou a diferenciação de preços em função do prazo ou meio 
de pagamento.  

 
A pauta da reunião também incluiu a reforma trabalhista em tramitação no Congresso 

Nacional, a elaboração, em conjunto com o Ministério do Trabalho, de uma cartilha 
sobre relações trabalhistas e o desenvolvimento do projeto Laboratório do Varejo, uma 
iniciativa da Secretaria de Comércio e Serviços e da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), oriunda das discussões no âmbito do Fórum de 
Competitividade do Varejo. 

 

Artigo: O poder das corporações empresariais 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

No fim de abril, o Executivo enviou ao Legislativo a medida provisória 777, que 
redesenha o papel do setor público no financiamento do investimento. O objetivo era 

retirar da concessão de crédito do BNDES o subsídio público.  
 
A TLP (Taxa de Longo Prazo), que balizará o juro da concessão de empréstimos, será, 

para o mês de liberação do crédito, a remuneração da nota do Tesouro Nacional série 
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B, a famosa NTN-B, de cinco anos. Ou seja, o BNDES cobrará pelo empréstimo o custo 
de captação do Tesouro.  
 

Isso não significa que não poderá haver subsídio. Somente que o subsídio será definido 
pelo Congresso Nacional e será custeado diretamente pelo Tesouro, tornando a política 

de subsídios transparente no Orçamento, como as demais políticas públicas.  
 

Segundo cálculos de Manoel Pires, somente em 2015 os subsídios do BNDES custaram 
R$ 57 bilhões aos contribuintes! A bagatela de dois programas Bolsa Família.  
 

A TLP trata-se de uma verdadeira revolução nas nossas instituições. O modelo anterior 
supunha que os elevados juros por aqui justificavam o subsídio público na concessão 

de crédito ao investimento em capital físico.  
 
Essa conclusão está errada. Os empresários argumentam que precisam competir com 

países cuja taxa de juros é menor. Se não houver o subsídio público, o negócio não se 
viabiliza. A suposição desse argumento é que um produtor de fogão, por exemplo, 

compete com os produtores de fogões do resto do mundo.  
 
Muito intuitivo, mas errado.  

 
Se nós somente produzíssemos fogões e, em razão dos juros mais elevados, nosso 

produto fosse caro no mercado internacional, ocorreria a desvalorização do câmbio, 
que restituiria a rentabilidade da indústria de fogões.  
 

O produtor nacional de fogões compete com todos os demais produtores aqui 
localizados em todos os setores. A competitividade média da economia brasileira em 

comparação ao resto do mundo é ajustada pelo câmbio. E, em um regime de câmbio 
flexível, esse ajuste é mais simples.  
 

Evidentemente, é natural que os setores mais intensivos em capital apresentem no 
Brasil menor desenvolvimento em razão do maior custo de capital. Não há justificativa 

para o subsídio: se algo é mais caro por aqui, tem que ser menos empregado. Qual é 
a surpresa?  
 

O subsídio somente se justifica para aqueles investimentos que apresentam retorno 
para a sociedade maior do que o retorno privado. Exemplos: infraestrutura de 

mobilidade urbana, saneamento básico, investimento em inovação tecnológica, entre 
outros.  
 

Nelson Barbosa, ex-ministro da presidente Dilma e agora meu colega neste espaço às 
sextas-feiras alternadas, notou que o atual governo ainda não pautou o tema da 

elevação da progressividade dos impostos.  
 

Segundo Nelson, o silêncio da equipe econômica sobre o tema da progressividade dos 
impostos "é revelador de quem ela representa". Dado que, em 13 anos à frente do 
Executivo nacional, o governo anterior nunca pautou o tema, sou forçado a considerar 

que o atual governo representa, segundo Nelson, os mesmos interesses que o governo 
petista representava. De qualquer forma, Nelson poderia ter um pouco mais de 

paciência antes de tirar suas conclusões: um ano é bem menos tempo do que 13.  
 
Vale lembrar que a MP 777 elimina mecanismo histórico de concentração de renda no 

Brasil. Surpreende que Nelson Barbosa não a apoie. Que interesses ele representa?  
 

(Samuel Pessôa- É físico com doutorado em economia, ambos pela USP, sócio da 
consultoria Reliance e pesquisador associado do Ibre-FGV). 
 

 



Cármen Lúcia mantém andamento da denúncia contra Temer na CCJ 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Deputados do PDT queriam suspender os trabalhos até a Comissão votar os 
requerimentos para ouvir Janot. Parecer do relator será lido nesta segunda 

(10) 

 

 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, rejeitou neste 
domingo (9) dois pedidos contra a tramitação da denúncia contra o presidente Michel 

Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.  
 
O primeiro foi protocolado no STF na quinta-feira (6) e é assinado pelos deputados 

Afonso Antunes da Motta (PDT-RS) e André Figueiredo (PDT-CE). No andamento 
processual da corte, consta um resumo sobre da decisão da ministra. "Na esteira da 

legislação vigente e da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria, 
indefiro este mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado, por 
óbvio, o requerimento de medida liminar", diz o resumo.  

 
Para os parlamentares, era necessário suspender o andamento na CCJ até que o 

deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), presidente da comissão, pautasse para 
votação os pedidos protocolados sobre a convocação do procurador-geral da República 

Rodrigo Janot. A manobra dos pedetistas teve início após Pacheco se negar a ouvir 
Janot e afirmar que cabe à comissão apenas decidir se o STF pode ou não julgar a 
denúncia contra o presidente.  

 
O outro pedido negado é de autoria do deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), que 

também tinha como objetivo ouvir Janot. Além disso, ele solicitou a realização de 
oitivas dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística responsáveis pela perícia dos 
áudios envolvendo Temer, os delatores da J&F Joesley Batista e Ricardo Saud, e o ex-

deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).  
 

Molon argumentou a necessidade de garantir o contraditório no processo e o princípio 
da igualdade entre as partes, já que a defesa do presidente se pronunciará duas vezes 
na CCJ.  

 
Rodrigo Pacheco negou os requerimentos afirmando que não cabe à Câmara ouvir o 

procurador-geral para analisar a denúncia. Alegou que a função dos deputados se 
limita a decidir se o STF pode ou não julgar a denúncia.  
 

A CCJ se reúne nesta segunda-feira (10), às 14h30, para dar início à leitura do parecer 
do relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) e a oitiva da defesa de Temer.  

 

Temer se reúne com líderes às vésperas de votação da denúncia na CCJ 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O objetivo da reunião é discutir as votações do pedido de investigação da 

Procuradoria-Geral da República contra Temer, na Câmara dos Deputados, e 
da reforma trabalhista, no Senado 
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Às vésperas da votação da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o 
presidente Michel Temer convocou uma reunião com líderes da base aliada e ministros 
de Estado neste domingo (9), no Palácio da Alvorada.  

 
O encontro estava marcado para começar por volta das 17h, mas a comitiva 

presidencial chegou, aproximadamente, às 17h30 no palácio. O objetivo da reunião é 
discutir as votações do pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República 

contra Temer, na Câmara dos Deputados, e da reforma trabalhista, no Senado.  
 
Ainda neste domingo, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra 

Cármen Lúcia, rejeitou um mandado de segurança de deputados do PDT que tentava 
suspender a tramitação da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. 
 
Além dos comandantes de bancada, os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Aloysio 

Nunes (Relações Exteriores) também vão participar da reunião. Outras presenças 
confirmadas no encontro são dos líderes do governo no Congresso, deputado André 

Moura (PSC-SE), e no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). 
 
Pela manhã, no Palácio do Jaburu, Temer se reuniu por pouco mais de uma hora com 

o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir a votação da denúncia 
apresentada contra o presidente.  

O governo tem pressa para votar a denúncia, mas teme que os debates na Comissão 
de Constituição e Justiça se alonguem e não seja possível concluir o processo na 
próxima semana.  

 
Por isso, não vai se esforçar para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) nesta semana, o que, em tese, abre a possibilidade de os deputados serem 
convocados durante o recesso parlamentar para votar a denúncia contra o presidente 
Michel Temer. 

 
Sem aprovar a LDO, deputados e senadores não poderiam entrar em férias. Nos 

últimos anos, no entanto, se instituiu o chamado "recesso branco", quando Câmara e 
Senado continuam abertos, mas normalmente não há sessões deliberativas e a 
presença do parlamentar no Congresso não é cobrada. 

 
Segundo um líder do governo, caso a votação da denúncia não aconteça até o início 

oficial do recesso, em 17 de julho, a não aprovação da LDO permitiria a convocação 
de uma sessão extraordinária, durante o recesso branco, para deliberar sobre o caso. 
 

Cada vez mais afastado do Palácio do Planalto, cabe a Maia marcar a data da votação 
da denúncia no plenário. Ele tem sido pressionado por deputados da oposição e até da 

base a deixar a conclusão do processo para agosto, após o recesso. Para que haja o 
recesso formal, a LDO precisa ser aprovada, em uma sessão conjunta da Câmara e do 

Senado, na próxima semana. 
 

Temer prevê derrota na CCJ e monta reação 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Palácio do Planalto planeja troca de deputados governistas para reverter 
desvantagem na Comissão antes de denúncia ser votada em plenário 
 

Prevendo um parecer contrário ao presidente, o governo Michel Temer decidiu 
intensificar as articulações para tentar barrar na CCJ (Comissão de Constituição e 

Justiça) o avanço da denúncia apresentada contra ele por corrupção passiva.  
 
Em reunião de quase cinco horas no Palácio da Alvorada na noite deste domingo (9), 

líderes da base governista avaliaram que o deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), relator 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/carmen-lucia-mantem-andamento-da-denuncia-contra-temer-na-ccj-0o7ympdztjengd8cznz7qel0i
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/carmen-lucia-mantem-andamento-da-denuncia-contra-temer-na-ccj-0o7ympdztjengd8cznz7qel0i
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/carmen-lucia-mantem-andamento-da-denuncia-contra-temer-na-ccj-0o7ympdztjengd8cznz7qel0i
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/maia-fala-sobre-crise-politica-em-visita-a-temer-9mz6skh8hdxpu4kwr8kbpgxf4
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/maia-fala-sobre-crise-politica-em-visita-a-temer-9mz6skh8hdxpu4kwr8kbpgxf4
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/temer-preve-derrota-na-ccj-e-monta-reacao-9713p7ns179xw065la0qmfyqb


do processo comissão, tende a apresentar nesta segunda (10) um relatório duro contra 
Temer.  
 

Nas palavras de um líder partidário que participou do encontro, o governo decidiu se 
preparar para o "pior cenário" -ou seja, que Zveiter recomende a aprovação da 

denúncia na comissão e no plenário da Câmara.  
 

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) disse acreditar 
que Zveiter deve apresentar um relatório favorável ao arquivamento da denúncia. "O 
Zveiter é um advogado, ele sabe da necessidade de um conjunto probatório", afirmou. 

"Mas, se não apresentar, vamos derrotar o parecer."  
 

Temer determinou que sua base acelere a substituição de integrantes da CCJ que 
tendem a votar contra ele. As trocas devem ser feitas já nesta segunda-feira (10).  
 

Apesar da perspectiva desfavorável em relação ao relatório, o governo acredita que 
terá os votos necessários para derrotar o parecer de Zveiter. Temer espera ter 39 

votos a seu favor na comissão, mas trabalhará para obter o apoio de 41 deputados.  
 
Mesmo que o relatório de Zveiter seja barrado e Temer saia vitorioso da CCJ, a 

denúncia também precisará ser votada em plenário. O governo quer acelerar o 
desfecho desse processo, para evitar que o desgaste do presidente com esse episódio 

se prolongue ainda mais.  
 
Participaram do encontro no Alvorada os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Antonio 

Imbassahy (Secretaria de Governo), Moreira Franco (Secretaria-Geral), Aloysio Nunes 
(Relações Exteriores) e Sérgio Etchegoyen (Segurança Institucional), além de líderes 

partidários e outros parlamentares.  
 
Aliados afirmam que Temer estava "animado" durante o encontro e minimizaram a 

preocupação do presidente. "Quem não estiver preocupado nessa situação é 
irresponsável", disse Marun.  

 
PSDB E FHC  
Em busca da manutenção do apoio do PSDB a seu governo, Temer também conversou 

por telefone neste domingo (9) com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.  
 

O peemedebista pediu a ajuda do tucano para tentar reverter um movimento de 
rompimento do PSDB, que esta semana pode decidir entregar seus cargos no governo 
e votar a favor do prosseguimento da denúncia contra Temer.  

 
FHC tem adotado uma postura cada vez mais crítica a Temer diante do agravamento 

da crise política, assim como boa parte dos dirigentes tucanos. Em artigo publicado na 
Folha de S.Paulo, o ex-presidente cobrou a renúncia de Temer e a convocação de 

eleições gerais como soluções para a instabilidade provocada pelas delações da JBS.  
 
A cúpula tucana deve se reunir esta semana para discutir mais uma vez se permanece 

ou deixa o governo Temer. Na semana passada, o presidente interino do PSDB, Tasso 
Jereissati, disse que o país está chegando à "ingovernabilidade". 

 

Maia não garante a Temer votação de denúncia antes do recesso na Câmara 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não deu garantias ao presidente 

Michel Temer de que a denúncia apresentada contra o peemedebista será votada antes 
do recesso parlamentar, como quer o governo.  
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Com receio de um agravamento da crise e do aumento de dissidências na base aliada, 
"Temer busca encerrar esse processo o quanto antes.  
 

O presidente recebeu Maia neste domingo (9) no Palácio do Jaburu para questioná-lo 
sobre o cronograma da votação, segundo a Folha apurou. O presidente da Câmara 

disse que a data da decisão final sobre a denúncia no plenário dependerá da tramitação 
do tema na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).  

 
Apesar das intenções do governo de acelerar a votação, o cronograma estabelecido 
até agora deixa aberta a possibilidade de que o processo só seja concluído em agosto 

–após o período de recesso parlamentar que começa em 18 de julho.  
O principal entrave para as tentativas de dar velocidade à votação foi uma decisão do 

presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), de ouvir os 132 titulares e suplentes 
da comissão, além de deputados e líderes partidários.  
 

Os debates devem levar cerca de 40 horas, mas o governo vai tentar limitar o número 
de falas.  

 
Além disso, o Planalto busca brechas nas regras de tramitação para tentar garantir a 
votação no plenário ainda nesta semana. O presidente recebeu ministros e líderes de 

sua base no fim do dia para discutir estratégias.  
 

A aliados Maia tem relatado que seguirá o regimento interno, a Constituição e os 
acordos feitos entre os deputados e que, portanto, evitará manobras que possam ser 
vistas como benefícios a Temer ou à oposição.  

 
O Planalto quer encerrar a votação da denúncia antes do recesso porque acredita ter 

votos para vencer na CCJ e no plenário agora e que o cenário tende a se deteriorar 
caso o processo se estenda.  
 

No próximo mês, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode apresentar 
novas denúncias contra Temer. Há também receio sobre as delações do ex-deputado 

Eduardo Cunha e do corretor Lúcio Funaro.  
 
MAPEAMENTO  

Para tentar vitória, partidos aliados de Temer vão substituir integrantes da CCJ que 
tendem a votar contra o presidente. Além disso, ele voltará a conversar com alguns 

dos 11 deputados que o governo considera indecisos em sete partidos –DEM, PDT, 
PPS, PP, PMDB, PSB e PSDB.  
 

Na tarde desta segunda-feira (10), deve ser lido o parecer do relator, Sergio Zveiter 
(PMDB-RJ), sobre a denúncia. Também deve se manifestar o advogado Antônio 

Claudio Mariz de Oliveira, responsável pela defesa de Temer.  
 

Depois disso, a expectativa é que haja pedido de vista e só na quarta (12) tenham 
início as 40 horas de debates.  
 

Numa contabilidade otimista de aliados de Temer, além dos 11 deputados indecisos, 
há 39 votos a favor do presidente e 15 contra.  

 
Enquete da Folha, porém, indica que 21 membros da CCJ são favoráveis à denúncia. 
Apenas seis deputados da comissão declararam votos a favor de Temer. O presidente 

precisa de maioria simples (mais da metade dos votos).  
 

PSD, PRB e PR também trocarão integrantes.  
 
O PP também pode tirar Esperidião Amin (SC), que não revela seu voto.  
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No PSD, Evandro Roman (PR) substituirá Expedito Netto (RO), que declara voto contra 
Temer. No PRB, Cleber Verde (MA) Beto Mansur (SP) ocuparão as posições de Lincoln 
Portela (MG) e João Campos (GO), que não declaram voto.  

 
-  

Próximos capítulos 
Como está o andamento da denúncia contra Temer  

 
SEGUNDA-FEIRA (10.JUL) 
> Relator da denúncia, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), apresenta seu parecer na CCJ 

> Após a leitura do relatório, a defesa de Temer tem direito a falar pelo mesmo tempo 
que Zveiter gastar para ler seu relatório 

> É possível que algum deputado peça vista, o que suspenderá a tramitação por duas 
sessões  
 

A PARTIR DE QUARTA-FEIRA (12.JUL) 
> A comissão é retomada à tarde com o início dos debates. Têm direito a falar os 66 

membros titulares da CCJ, bem como os 66 suplentes, cada um por 15 minutos 
> Também falam 40 não membros (20 a favor da denúncia e 20 contra), cada um por 
10 minutos 

> Líderes partidários podem se manifestar  
 

A PARTIR DO FIM DOS DEBATES 
> Tem início a votação nominal no painel eletrônico. O parecer é aceito ou rejeitado 
por maioria simples -ao menos 34 votos 

> Se o parecer do relator for aprovado, ele é levado para votação no plenário 
> Se o parecer do relator for rejeitado, o presidente da CCJ designa um novo relator 

para fazer um parecer de acordo com a vontade da comissão  
 
PLENÁRIO DA CÂMARA 

> O parecer da CCJ passará por discussão e votação nominal no plenário da Câmara 
dos Deputados. Se aprovado por pelo menos 2/3 dos deputados, a decisão é 

comunicada ao STF  
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VOLTA AO STF 
> Caso a Câmara autorize a abertura do processo, o plenário do STF ainda precisa 

decidir se aceita ou não a denúncia  
 
AFASTAMENTO 

> Se a denúncia for aceita pelo STF, o presidente ficará suspenso de suas funções por 
até 180 dias  

 
RETORNO 

> Se, decorrido esse prazo, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento 
do presidente  
 

Mesmo com a volta do presidente ao cargo, o julgamento continua. 
 

 
  
 



Câmara já prepara “pós-Temer”, afirma Alvaro Dias 

10/07/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Para senador, País caminha para a eleição indireta de Rodrigo Maia e 
prolongamento da crise 

 
Alvaro: “Já estão dividindo o poder” (foto: Franklin de Freitas)  

 
A situação do presidente Michel Temer (PMDB) se agravou nos últimos dias de tal 
maneira que dificilmente a Câmara Federal rejeitará a denúncia do procurador-geral, 

Rodrigo Janot, que o acusa de corrupção passiva com base na delação da JBS, e que 
pode afastá-lo do cargo. A previsão é do senador Alvaro Dias (Podemos), para quem 

tudo caminha para a eleição indireta do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia 
(DEM/RJ), cujos aliados já estariam, inclusive, planejando um “pós-Temer” e dividindo 
espaços no futuro governo.  

 
Recém lançado pré-candidato à sucessão presidencial pelo novo partido “Podemos”, 

Alvaro não vê chances de realização de uma eleição direta com a queda de Temer, 
como alguns setores vêm defendendo, até pela questão do calendário. Não haveria 
tempo para aprovar a mudança na Constituição e não haveria sentido em realizar duas 

eleições em 2018, como provavelmente aconteceria neste caso.  
 

Para Alvaro, o País terá que suportar o sacrifício de uma transição lenta, com um 
governo fraco acossado por denúncias de corrupção e por uma crise continuada. Em 
entrevista ao Bem Paraná, o senador avalia o cenário e explica os motivos da provável 

queda do segundo presidente da República em pouco mais de um ano. 
 

Bem Paraná – Como o senhor avalia a situação atual do presidente Temer? 
Há mesmo uma debandada na base do governo no Congresso? 

Alvaro Dias - Isso reflete a cultura brasileira do adesismo fácil. Os políticos em 
comportamento de manada. Quando o barco afunda, os políticos correm para se 
salvar. Há uma conspiração na Câmara. Já estão dividindo o poder. Nos últimos dias, 

a situação do presidente Temer se agravou de tal forma que dificilmente a Câmara 
não vai aceitar a denúncia do procurador-geral. 

 
BP – Porque isso está acontecendo, já que até agora o presidente tinha uma 
maioria folgada no Congresso? 

Alvaro - É uma soma de fatores. A prisão de mais uma pessoa próxima ao presidente 
(o ex-ministro Geddel Vieira Lima). O anúncio da delação do (ex-presidente da 

Câmara) Eduardo Cunha e do (doleiro) Lucio Funaro. 
 
BP – Como o senhor vê a possibilidade de eleição indireta do presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, que também foi denunciado na operação Lava Jato? A 
crise política continuaria? 

Alvaro - Não há alteração. A substituição da Dilma pelo Temer foi mais do mesmo, e 
a do Temer pelo Maia será mais do mesmo. Se estava péssimo, ficará péssimo. Só 
muda o nome da crise. De Temer para Maia. É o preço que temos que pagar pela 

transição de 2018. 
 

BP – Nas últimas semanas, tem crescido o movimento em defesa da 
antecipação das eleições diretas. O senhor acredita nisso? 
Alvaro - Não. Não acredito. Isso é uma falácia. É só olhar o calendário. Temos seis 

meses para chegar ao ano que vem. A mudança na Constituição levaria algum tempo. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/513543/camara-ja-prepara-pos-temer-afirma-alvaro-dias


Teríamos duas eleições no mesmo ano. É impossível. O País não aceita. Além disso, a 
Câmara tem interesse na eleição do Maia. Não vamos alimentar ilusões. 
 

BP – Nesse cenário, as reformas então estariam sepultadas? 
Alvaro - Acho que a reforma da previdência nem se fala mais. A reforma trabalhista 

pode até passar, mas não esgota o assunto porque já nasce com defeitos. Terá que 
ser retomada no próximo governo eleito. 

 
BP – Na sua avaliação, porque o País chegou nessa situação? 
Alvaro - O erro foi no impeachment da Dilma. Eu defendia na época que houvesse o 

impeachment completo, tanto da Dilma quanto do Temer, da chapa. Mas a maior parte 
dos políticos está mais interessada em dividir o bolo do governo Temer do que em 

procurar soluções para o País. Perdemos tempo. A tendência é que o sacrifício se 
prolongue. 
 

Pesquisa 
Senador lidera no Paraná 

Levantamento da Paraná Pesquisas sobre a eleição presidencial divulgada na última 
sexta-feira aponta que o senador Alvaro Dias (Podemos) lidera as intenções de voto 
para a eleição do ano que vem no Paraná.  

 
De acordo com o instituto, que ouviu 2.207 eleitores do Estado entre os dias 2 e 5 de 

julho, Alvaro teria hoje 31,1% da preferência do eleitorado, contra 15,3% do deputado 
federal Jair Bolsonaro (PSC) e 12,6% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
 

Em seguida aparecem o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), com 9,5%; o ex-
ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, com 5,9%; a ex-ministra 

Marina Silva (Rede), com 4,7% e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 3%.  
 
Lula lidera a rejeição, com 58,8%. Alvaro tem 10,8%. Segundo o senador, esse seria 

o item mais importante da pesquisa. “As pesquisas atuais dizem respeito ao passado, 
não ao futuro.  

 
Em relação à eleição do ano que vem elas pouco significam. De que o jogo ainda não 
começou. Uma rejeição insignificante, como a minha, revela um potencial de 

crescimento, no caso, de 90%”, avalia. 
 

Presidente do Senado confirma votação de reforma trabalhista na terça-feira 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A confirmação foi feita após reunião entre Eunício e Temer, no Palácio do 
Jaburu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também participou 

do encontro 
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), confirmou ao Broadcast Político, 
serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, neste domingo (9), que vai colocar 
a reforma trabalhista em votação no Plenário na terça-feira, 11. A confirmação foi feita 

após reunião entre Eunício e Temer, no Palácio do Jaburu. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), também participou do encontro. 

 
Quando questionado sobre possíveis impactos de um revés contra o governo na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que analisará a denúncia contra Temer, o 

presidente do Senado disse que a votação será pautada independentemente do que 
acontecer na Câmara dos Deputados. 

 
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 
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deles não acompanhará o governo e deve votar "não". Assim, a expectativa é de que 
42 senadores apoiarão a reforma - apenas um a mais que o mínimo necessário. 
 

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 Palácio do 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) e 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 (5), 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 ao 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 permitia que grávidas e 

lactantes trabalhem em locais insalubres. Outro tema que será alterado é a criação de 
uma alternativa ao imposto sindical. 

 

Temer tem margem apertada para aprovar reforma trabalhista no Senado 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Com margem apertada, o Senado tem a promessa de votos suficientes para aprovar 

a reforma trabalhista de Michel Temer, segundo levantamento realizado pela Folha 
na semana passada.  
 

Dos 81 senadores, 42 declararam apoio ao texto. O governo precisa de ao menos 41 
para ganhar a votação, marcada para terça-feira (11).  

 
São contra a proposta pelo menos 23 senadores, de acordo com a enquete.  
 

Os outros 16 parlamentares não informaram uma posição, após contato direto ou por 
meio da assessoria de imprensa. Entre eles estão governistas, inclusive do PMDB.  

 
A mudança das leis trabalhistas é considerada prioridade pelo governo, especialmente 

no momento em que enfrenta uma crise política.  
 
Amplamente apoiada pelas entidades empresariais, a proposta de reforma das leis 

trabalhistas traz a prevalência, em alguns casos, de acordos entre patrões e empre- 
gados sobre a lei, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos ao 

ajuizamento de ações trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do Trabalho, 
possibilidade de parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de contratos 
de trabalho.  

 
Vários senadores informaram que o voto pela aprovação do projeto dependerá de um 

acordo firmado pela base com Temer. "[Voto a favor] desde que governo tire todos os 
excessos e o que não concordamos, como trabalho intermitente", disse a senadora 
peemedebista Simone Tebet (MS), se referindo ao modelo em que um trabalhador 

pode ser contratado por hora.  
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Outros pleitos dos senadores também serão levados em conta até o momento da 
votação, como revela Telmário Mota (PTB-RR), que ainda se diz indeciso.  
 

"Quero ver se o presidente reafirma que vai fazer as alterações por MP. E é necessário 
saber se as coisas no meu Estado serão resolvidas, porque todo o nosso recurso está 

contingenciado. Não posso apoiar se nosso Estado está sem condições de trabalho e 
de vida. Ainda não está formada minha ideia", disse.  

 
O Palácio do Planalto trabalha para que os senadores aprovem, sem alteração, a 
proposta enviada pela Câmara. Dessa forma, a matéria segue para sanção de Temer.  

Se houver mudança, o projeto retornará para nova análise dos deputados.  
 

 
DEZ VEZES CONTRA  
Parlamentares contrários à proposta declararam apostar na aprovação de alterações 

no texto. "Se pudesse, eu votaria dez vezes contra", disse Paulo Paim (PT-RS), um 
dos principais críticos ao texto.  

 
Com receio de perder no Senado, Temer se comprometeu a editar uma MP para 
modificar pontos aprovados pela Câmara e que enfrentam resistências na outra Casa.  

Para garantir apoio em torno do acordo firmado com a base, o líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), leu em comissão carta em que Temer se 

compromete a fazer mudanças.  
 
Estão entre os pontos a quarentena para o contrato intermitente, o trabalho de 

gestantes em local insalubre e o contrato de trabalhadores autônomos, entre outros.  
 

Jucá recomendou ainda que o Executivo estude um modelo de extinção gradual da 
contribuição sindical obrigatória. A inclusão desse ponto no texto gerou resistência dos 
tucanos, principais defensores do projeto que altera as leis trabalhistas, e o governo 

recuou.  
 

O Planalto considerou como um termômetro o resultado da votação do regime de 
urgência da proposta, na terça (4). Foram 46 votos favoráveis e 19 contrários. Nos 
bastidores, governistas tentam convencer senadores a não se ausentar na votação, 

alegando que uma derrota do projeto será "do Congresso, e não do Planalto".  
  

 



 

PT prega radicalização para evitar reforma trabalhista, em ato pelas Diretas 
Já 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado dia 08-07-2017) 
 

Gleisi disse que mulheres deveriam sentar na cadeira do presidente do 
Senado para impedir a votação; Força Sindical sugeriu “bater na cara de 

deputado” 

 

 
 
Como um dos mais comedidos entre os presentes, ao lado de Gleisi, o senador Roberto 
Requião (PMDB-PR) não endossou qualquer tipo de violência. Daniel Caron/Gazeta do 

Povo  
 

Com um discurso de derrota no campo político, reconhecendo não ter votos para barrar 
a reforma trabalhista, representantes de movimentos sociais e partidos sugeriram 
partir para a violência para impedir a aprovação do projeto, que está na pauta do 

Senado para ser apreciado na terça-feira (11).  
 

O tom do discurso foi reforçado pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente 
nacional do PT, em evento para lançar o movimento suprapartidário pelas Diretás Já, 

na manhã deste sábado (8), no salão de um hotel em Curitiba, na presença de pouco 
menos de 200 pessoas. 
 

Com o argumento de que a maior parte dos parlamentares brasileiro se alinha com a 
elite e não entende as demandas do trabalhador, ela disse:  

 
“só tem um jeito. Vamos ter que radicalizar”.  
 

Gleisi também sugeriu que o Senado fosse ocupado, inclusive sentando na cadeira do 
presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE), para que a reforma trabalhista não fosse 

colocada em votação. E acrescentou que preferencialmente deveriam ser mulheres a 
fazer isso, já que o risco de enfrentamento físico seria menor.  
 

Em entrevista à imprensa, Gleisi reiterou a ideia: “às vezes a gente pensa que tem 
que ir para as vias de fato”.  

 
O discurso dela seguiu o embalo da fala de Nelson Silva de Souza, o Nelsão da Força 
Sindical, que poucos minutos antes havia sido ainda mais enfático sobre a violência, 

defendendo “bater em deputado que vota contra trabalhador”, “dar tapa na cara”.  
 

Nelsão, que já foi preso e também foi acusado de vandalismo, participou do evento 
como um dos movimentos sociais que apoiam as Diretas Já. Como um dos mais 
comedidos entre os presentes, o senador Roberto Requião (PMDB-PR) não endossou 

qualquer tipo de violência, mas reiterou o argumento de que sem a pressão popular 
não será possível vencer, no voto, a ala congressista que defende as reformas.  
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Senadora se posicionou contra a violência recentemente 
Gleisi já foi vítima de violência e também já se posicionou contra qualquer tipo de 
agressão. Em abril do ano passado, ela foi hostilizada por um grupo de manifestantes 

com cartazes, narizes de palhaço e máscaras do juiz Sergio Moro quando participava 
de uma audiência pública e também na chegada ao aeroporto Afonso Pena.  

 
No mês passado, pouco depois de ser eleita presidente nacional do PT, ela emitiu uma 

nota lamentando a agressão sofrida pela jornalista Miriam Leitão, por dirigentes 
petistas, em um voo, dizendo que o partindo não orienta a “militância a agredir 
qualquer pessoa por suas posições políticas e ideológicas”. 

 

Foco de “Diretas Já” é barrar reformas, segundo organizadores 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A alegação é de que o país está ingovernável, de que Rodrigo Maia é “pior que 

Temer” e de que seria preciso buscar a legitimidade nas urnas 

 

 
 
Movimento Diretas Já lançou um ato suprapartidário na manhã de sábado (8), no salão 

de um hotel em Curitiba, e reuniu mais de 150 pessoas. Daniel Caron/Gazeta do Povo  
 

A estratégia de antecipar as eleições presidencial seria a forma mais eficiente de barrar 
a votação das reformas trabalhista e previdenciária, de acordo com organizadores do 
Movimento Diretas Já, que lançou um ato suprapartidário na manhã de sábado (8), no 

salão de um hotel em Curitiba, para mais de 150 pessoas.  
 

O movimento contou com a presença de representantes do PT, PMDB, PSol, PDT e 
PSB, além de líderes de sindicatos e entidades ligadas a estudantes e à reforma 
agrária. 

 
Para além das questões que envolvem corrupção e governabilidade, os organizadores 

reforçaram que quem é contra as reformas deve recorrer ao discurso, com apelo 
popular, de que antecipar as eleições. 
 

Como tanto Michel Temer quanto Rodrigo Maia – presidente da Câmara Federal, que 
viria a assumir o governo caso Temer saia do cargo –, contariam com a maioria dos 

parlamentares para aprovar as mudanças, a única alternativa para evitar as mudanças 
na legislação seria conseguir avançar o projeto de Diretas Já.  
 

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) chegou a dizer que, se houvesse vontade política, 
seria aprovar a mudança na legislação, permitindo as Diretas, em menos de um mês.  

 
Para ela, a costura política para colocar Maia na presidência da República é inaceitável. 
Disse que não aceita nem conversar sobre o assunto e afirmou que Maia “ainda é pior 

que o Temer”, porque estaria ainda mais comprometido com a aprovação das reformas 
trabalhista e previdenciária.  

 
Para Gleisi, uma campanha eleitoral agora motivaria a discussão das propostas que 
estão sendo debatidas no Congresso, mas que não teriam apoio popular. “Quero ver 

dizer na campanha que é a favor das mudanças na aposentadoria e da reforma 
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trabalhista”, provocou. Ela ainda disse que defende que a melhor proposta para o 
Brasil seja escolhida nas urnas. Para ela, o atual governo ou mesmo a proposta de um 
mandato de transição não teria legitimidade para conseguir governar o país.  

 
Mobilização 

Conseguir mobilizar a população para apoiar “Diretas Já” é o desafio que os 
organizadores do movimento admitem ter para levar adiante a proposta de antecipar 

as eleições presidenciais. Essa “confissão” foi uma das marcas do lançamento do ato.  
 
O senador Roberto Requião (PMDB-PR) disse que seria necessário realizar, cada vez 

mais, reuniões como a da manhã deste sábado, explicando sobre as causas e 
consequências do que está em discussão em Brasília e, arregimentando cada vez mais 

pessoas em prol das Diretas Já.  
 
Gleisi destacou que o movimento precisa ganhar as ruas e citou a Paraíba, que está 

organizando um comício para os próximos dias. O lançamento também teve discursos 
que sugeriram ir “às vias de fato” para tentar barrar a votação da reforma trabalhista.  

 

Artigo: A terceirização, suas incertezas e seus questionamentos 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Sob a ótica do trabalhador, quais serão seus prejuízos se forem aplicados os 

ditames da lei em evidência? E na visão do empregador, seus problemas, no 
que concerne à relação de emprego, não mais existirão? 

 

 

 
 
 

No Brasil, a terceirização começou a ganhar corpo a partir da década 90, 
principalmente com a chegada das empresas transnacionais. É bem verdade que as 

autorizações legais sempre foram no sentido de que a terceirização somente seria 
permitida para as atividades-meio, mas a realidade é que também para as atividades-
fim, ela comumente acontecia. 

 
A Lei nº. 13.429, de 31 de março de 2017, já em vigor, de certa forma veio legalizar 

o que de fato já vinha sendo praticado em larga escala. Mas é claro que as discussões, 
os debates e os questionamentos acerca de sua constitucionalidade e de sua legalidade 
se multiplicam, causando inseguranças, instabilidades e incertezas.  

 
Como exemplo, além de outras demandas judiciais, a Procuradoria Geral da República 

(PGR), que tem entre suas atribuições a defesa dos interesses sociais, ajuizou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), em contínua queda de braço com o Executivo, 
alegando que da forma como está, a lei afronta a Constituição Federal de 88, 

desprotegendo o emprego, como também, questionando a inconstitucionalidade 
formal da citada lei, em razão da sua tramitação na Câmara Federal e pedindo, em 

caráter liminar, sua suspensão. 
 
Ficam então alguns questionamentos. Sob a ótica do trabalhador, quais serão seus 

prejuízos se forem aplicados os ditames da lei em evidência? O índice de desemprego 
aumentará somente em razão da nova na lei? E na visão do empregador, seus 

problemas no que concerne à relação de emprego, não mais existirão? Sua empresa 
será mais produtiva e seu lucro aumentará somente em virtude na nova lei? 
 

Abandonando a hipocrisia, mas deixando claro que a relação de emprego deve ser 
preservada, com direitos e deveres para ambos os sujeitos dessa relação, passou do 

momento de se rever alguns pontos.  
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A flexibilização dos direitos trabalhistas já é tema vencido, pois somente aqueles que 
estão alheios à realidade do país não conseguem enxergá-la.  
 

Respondendo os questionamentos acima, não vejo quaisquer prejuízos ao trabalhador, 
pois ele continuará exercendo as suas funções e tendo um empregador, que será a 

empresa prestadora de serviços, com todos os seus direitos trabalhistas preservados. 
E penso que tal situação poderá ajudar a diminuir o desemprego. 

 
Por outro lado, a empresa que deixará de ser empregadora e se transmutará em 
tomadora de serviços terá que se adequar às novas regras para se manter no mercado 

e continuar competitiva. Pois provavelmente terá ela, no início, um ônus financeiro 
maior do que aquele anteriormente absorvido. 

 
De forma resumida, não vejo absurdos na legalização da terceirização das atividades-
fim, como também não consegui avistar danos maiores a serem suportados pelo 

trabalhador, além daqueles já existentes. 
 

(Silvano Alves Alcantara é Coordenador de Pós-Graduação em Direito do Centro 
Universitário Internacional Uninter). 
 

Brasil tem primeira deflação em 11 anos, diz IBGE 

10/07/2017 – Fonte: Exame 

 
Queda nas contas de energia foi uma das grandes responsáveis pela primeira 
deflação mensal no país desde junho de 2006 

 

 
As contas de energia elétrica foram grandes responsáveis pela deflação no mês 

(Marcos Santos/Agência USP) 
 

A inflação no Brasil, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), foi de 
-0,23% em junho, informou hoje o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 

 
Foi a primeira deflação mensal registrada no país desde junho de 2006, quando ficou 

em -0,21%, além de ser a taxa mais baixa para o mês desde o início do Plano Real. 
 

Também representa uma queda forte em relação a maio, quando ficou em 0,31%, e 
em relação ao mesmo mês do ano passado, quando ficou em 0,35%. 
 

Com isso, o acumulado em 12 meses está em 3%, abaixo da meta do governo, que é 
de 4,5% com dois pontos porcentuais de tolerância para cima ou para baixo. 

 
Contexto 
Uma deflação em junho já estava sendo apontada por dados preliminares e por 

estimativas do mercado. 
 

Em entrevista na noite de ontem (06), o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, 
reconheceu a possibilidade, mas pontou que este movimento “provavelmente vai ficar 
só no mês passado”. 
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A próxima reunião do Copom para decidir a taxa de juros será nos dias 25 e 26. O BC 
havia sinalizado uma redução no ritmo de corte de juros diante da crise política, mas 
a queda consistente da inflação enfraquece essa aposta. 

 
A queda do consumo, da renda e do emprego também estão entre os fatores que 

contribuem para queda dos preços. 
 

Grupos 
4 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram queda de preços no mês. Artigos de 
Residência foram de -0,23% em maio para -0,07% em junho. 

 
Alimentação e Bebidas, que tem peso acima de um quarto no total da cesta que 

compõe o índice, aprofundou a queda de -0,35% em maio para -0,50% em junho. 
 
O mesmo aconteceu em Transportes, que foi de -0,42 em maio para -0,52% em junho 

puxado pelos combustíveis, que caíram 2,84% e tiveram impacto negativo de -0,14 
ponto percentual na taxa mensal. 

 
Duas reduções de preços autorizadas pela Petrobras deixaram o litro de gasolina 
2,65% mais barato, influenciado também por uma queda de 4,66% no etanol, que faz 

parte da sua composição. 
 

Habitação 
Habitação teve a maior virada: de 2,14% em maio para -0,77% em junho, resultado 
do impacto negativo das contas de energia elétrica. 

 
Esse item ficou mais barato em 5,52% e foi responsável, sozinho, por um impacto 

negativo de 0,20 ponto percentual no IPCA do mês. 
 
Isso foi resultado da substituição, em primeiro de junho, da bandeira vermelha pela 

verde, levando a uma redução de R$ 3,00 a cada 100 kwh consumidos. Além disso, 
houve queda de 6,03% nas tarifas de Belo Horizonte. 

 
Tudo isso pesou mais do que fatores de alta como o aumento do PIS/COFINS na 
maioria das regiões pesquisadas. 

 
Outros fatores que pressionaram o grupo Habitação para cima foram aumentos de 

1,14% nas contas de condomínio e de 2,16% nas de água e esgoto. 
 

Bancarrota brasileira: se o país fosse uma empresa, estaria falido 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Ruína das finanças públicas está na origem da recessão e, da forma como tem 
sido administrada, dificulta a superação da crise no Brasil. Por causa de 

alguns trocados (levando-se em conta o tamanho do problema), o governo 
federal toma decisões que prejudicam milhares de pessoas – e podemos 
esperar mais barbaridades 

 

 

 
 

 
 

Alexandre Mazzo/Gazeta do Povo  

   
Na noite de 27 de junho, a Polícia Federal avisou que interromperia a confecção de 

passaportes por tempo indeterminado. O motivo: falta de dinheiro. Antes da medida 
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drástica, o órgão havia pedido mais verba em dez comunicados formais, mas só foi 
ouvido quando finalmente paralisou o serviço, deixando de emitir cerca de 10 mil 
documentos de viagem por dia. 

 
Assine a Gazeta do povo e tenha acesso ilimitado aos nossos conteúdos exclusivos.  

Para resolver o problema, o governo decidiu repassar à PF cerca de R$ 102 milhões 
que pertenciam ao Ministério da Educação. Pegou mal. A solução foi tirar essa verba 

de contribuições destinadas a organismos internacionais, como a ONU, a quem o país 
deve mais de R$ 1,7 bilhão. 
 

Foi pouco perto do que veio em seguida. Na última quarta-feira (5), a Polícia 
Rodoviária Federal suspendeu os serviços aéreos de policiamento e resgate de feridos 

e diminuiu o patrulhamento nas estradas, entre outras restrições. Culpa do 
congelamento de uma verba de R$ 183 milhões, que limitou gastos com combustível, 
manutenção e diárias. 

 
Os dois episódios dizem muito sobre a situação desastrosa das contas do governo. A 

aflição da badalada equipe econômica montada pelo presidente Michel Temer é tal que 
ela tem assumido o risco de prejudicar milhares de pessoas — tirando dinheiro do 
passaporte, da educação, da segurança ou, vá lá, da ONU — por causa de ninharias. 

Os R$ 285 milhões que causaram tanto transtorno nas polícias equivalem a 0,008% 
do Orçamento Geral da União. 

 
A ruína das finanças públicas — quer dizer, das finanças do público, do dinheiro 
arrecadado dos brasileiros — está na origem da recessão e ao mesmo tempo dificulta 

a superação da crise. Da forma que tem sido feita, a própria tentativa de reequilibrar 
receitas e despesas ajuda a prolongar o drama da economia. E deixa estragos pelo 

caminho. 
 
“Chegamos ao ponto em que, não tendo de onde mais tirar recursos, o governo precisa 

remanejar na boca do caixa, e acontecem coisas absurdas como essas. A questão 
agora é: onde dá para cortar fazendo o menor estrago? Ou então: onde o barulho será 

menor?”, diz a doutora em Economia Juliana Inhasz, professora da Fundação Escola 
de Comércio Álvares Penteado (Fecap). 
 

Podemos esperar mais barbaridades. Apesar dos tímidos sinais de reação da atividade 
econômica, a arrecadação de impostos continua frustrando expectativas, o que dá a 

qualquer trocado o status de decisivo para cumprir a meta fiscal do ano. Não custa 
lembrar: o esforço que a equipe econômica está fazendo não é para fechar as contas 
no azul, mas sim para evitar que o saldo negativo seja ainda pior que o programado. 

O objetivo é garantir que, ao fim de 2017, o chamado déficit primário não passe de 
R$ 139 bilhões. 

 
O resultado primário é a diferença entre a arrecadação do governo e as despesas 

primárias (ou seja, não financeiras, aquelas que não têm nada a ver com a dívida 
pública): Previdência, salários de servidores, manutenção da máquina pública, 
investimentos, transferências a estados e municípios.  

 
Quando há superávit, o excedente é usado para pagar juros da dívida. Quando há 

déficit, como agora, o serviço da dívida é todo coberto com mais endividamento, e o 
governo ainda precisa pegar um tanto a mais de dinheiro emprestado para dar conta 
de despesas que antes eram bancadas pela arrecadação de tributos. 

 
Das pedaladas à explosão da dívida 

A penúria não é exatamente uma novidade. Na gestão de Dilma Rousseff, o governo 
passou alguns anos recorrendo a malabarismos contábeis para camuflar a verdadeira 
situação das contas públicas, prática que acabou servindo de pretexto para o 

impeachment da ex-presidente. Com ou sem pedaladas, as contas da União entraram 
no cheque especial em 2014 e seguem no vermelho desde então. 
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A dívida pública, é claro, disparou. No fim de 2013, o governo federal devia o 
equivalente a 51,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Agora, deve 72,5% do PIB, 
segundo o dado mais recente, de maio. Colaboraram para isso não apenas a rolagem 

da dívida, mas também a forte alta de índices que remuneram os títulos públicos, 
como a inflação e a taxa básica de juros (Selic). 

 
Inflação e Selic recuaram de 2016 para cá, o que reduziu a velocidade da bola de neve. 

Mas ela segue avançando. A Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao 
Senado, estima que o endividamento público federal vai romper a barreira de 80% do 
PIB no ano que vem e alcançar quase 90% em 2021. 

 
Como há tempos o governo não usa nem um centavo da arrecadação para pagar a 

dívida, nem mesmo o radicalismo de um calote — sugestão que volta e meia aparece 
em discussões sobre o assunto — aliviaria o quadro das contas públicas. 
 

“Algumas pessoas pensam que se dermos o calote na dívida estaremos ricos. Mas hoje 
toda a dívida é financiada com operações financeiras. Mesmo com um calote, 

continuaremos com dificuldade para cobrir as despesas primárias”, diz Juliana Inhasz, 
da Fecap, que em 2013 defendeu uma tese de doutorado sobre a dinâmica da dívida 
pública. 

 
Um cidadão que passe anos a fio pegando dinheiro emprestado para pagar suas dívidas 

vai acabar numa enrascada. Ficará com o nome sujo na praça, terá bens penhorados. 
Mesmo uma empresa robusta não consegue ficar muito tempo nessa ciranda. Com o 
governo é diferente. 

 
“O governo não vai à falência porque tem mecanismos próprios de financiamento. Se 

fosse uma empresa, teria baixado as portas pelo menos um ano atrás”, diz Juliana. 
 
Além de se financiar emitindo mais e mais títulos de dívida, o governo pode aumentar 

impostos, o que fica mais provável à medida que o ajuste fiscal concentrado em corte 
de gastos vai fazendo água. 

 
Remenda que o cobertor é curto 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admite abertamente que, se preciso, vai 

elevar a carga tributária. Meses atrás ele anunciou a reversão da desoneração da folha 
de pagamento, medida que renderia R$ 2 bilhões extras para os cofres federais entre 

julho e dezembro.  
 
A comissão que avalia o assunto no Congresso aprovou um parecer que adia a 

cobrança para o início de 2018, para não impor um custo alto e inesperado às 
empresas no meio do ano, mas o Executivo ainda batalha para garantir que esse 

dinheiro venha já.  
 

Os motoristas também podem ser convidados a colaborar com a caixinha: o governo 
voltou a cogitar um aumento na tributação dos combustíveis, via reajuste na Cide ou 
no PIS/Cofins. 

 
Como aumentar imposto é sempre problemático, o governo conta com outros tipos de 

remendos para encompridar o cobertor: repatriação de recursos enviados ao exterior; 
refinanciamento de tributos vencidos, débitos não tributários e dívidas com a 
Previdência Social; venda de participações na BR Distribuidora e na resseguradora IRB 

RE; privatização das raspadinhas da Caixa; e outras receitas que parecem cada vez 
menos prováveis. 

 
Exemplo disso é a expectativa de arrecadar cerca de R$ 28 bilhões com concessões 
de infraestrutura. Até agora só R$ 2,4 bilhões entraram nos cofres, e os analistas 

dizem que a crise política não facilita as próximas operações. Também tem pouca 
chance de ir para frente a abertura de capital da Caixa Seguridade. 



A lista tem itens mais insólitos. O governo estuda pegar para si mais de R$ 8,5 bilhões 
em recursos de precatórios – dívidas antigas com empresas e pessoas físicas – que 
estão disponíveis há mais de dois anos e não foram resgatados pelos beneficiários. E 

cogitou reter o seguro-desemprego dos trabalhadores dispensados. 
 

A própria crise dos passaportes é fruto de uma artimanha governamental. A emissão 
do documento é superavitária, mas a maior parte do dinheiro acaba sendo usada para 

outros fins.  
 
Os R$ 578 milhões arrecadados no ano passado com a cobrança da taxa de confecção 

foram encaminhados ao fundo de aparelhamento da Polícia Federal, e dali para o 
Tesouro. Quando a Polícia Federal solicitou R$ 248 milhões para despesas de controle 

migratório e emissão de passaportes de 2017, recebeu de volta um orçamento de 
apenas R$ 121 milhões. 
 

Um reajuste benéfico ao contribuinte, a atualização da tabela do Imposto de Renda, 
estava prevista no Orçamento, mas não virá. Outro aumento, o do Bolsa Família, 

chegou a ser autorizado por Temer em maio, mas provavelmente será cancelado, 
muito embora o Ministério do Desenvolvimento Social tenha garantido que havia 
recursos para isso. 

 
Se a tabela do IR e o Bolsa Família não acompanham a inflação, o governo está se 

financiando à custa da perda do poder de compra de famílias de diferentes classes 
sociais. É um dinheiro que, na carteira do cidadão, não seria capaz de promover um 
espetáculo do crescimento.  

 
Mas eventualmente ajudaria a quitar dívidas, incrementar a compra do mês. Num país 

com quase 14 milhões de desempregados e onde a renda média dos ocupados é hoje 
menor do que há dois anos, qualquer trocado faz diferença também para as pessoas. 
 

A penúria “do governo” bate à porta 
Contas públicas nunca foram um tema popular. Em parte porque costumam ser 

apresentadas como assunto de especialistas, com um vocabulário que naturalmente 
afasta o grande público. Mas também porque, por ignorância ou pouco caso, muitas 
pessoas enxergam os recursos públicos como dinheiro “do governo”, que não lhes diz 

respeito. 
 

É nos momentos mais dramáticos que a questão bate à porta do brasileiro comum. 
“O que vale para uma pessoa, uma família, uma empresa, vale também para um país.  
 

Nenhum pode dar certo se gastar mais do que arrecada. O descontrole das contas 
públicas tem relação direta com o mau funcionamento da economia e tem efeitos 

perversos sobre a vida de todos”, diz o doutor em Ciência Política José Matias-Pereira, 
professor da Universidade de Brasília (UnB). 

 
Para ele, a população que hoje é vítima do descalabro também tem sua parcela de 
culpa. 

 
“A situação a que o governo e o país chegaram tem a ver com as escolhas que a 

sociedade fez ao eleger seus representantes. Assinou um cheque em branco e agora 
eles estão mandando a fatura.” 
 

As finanças públicas têm problemas estruturais antigos que foram se agravando ao 
longo do tempo. Desde a Constituição de 1988 o setor público vem sendo 

sobrecarregado com despesas obrigatórias que só podem ser cobertas com um 
crescimento forte e ininterrupto da arrecadação de impostos. Não por acaso, a carga 
tributária avançou de pouco mais de 20% do PIB nos anos 1980 até chegar ao pico de 

quase 35% do PIB em 2008. 
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Os períodos de bonança na economia ajudaram a piorar o quadro fiscal. 
 
“Na década passada, quando tivemos um crescimento econômico acima da média e a 

arrecadação de tributos respondeu a esse dinamismo, o governo também aumentou 
as despesas permanentes”, lembra o economista Alexandre Porsse, que coordena a 

pós-graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). 

 
O cofre foi escancarado a partir do fim de 2008. 
 

“Depois da crise financeira internacional, o governo afrouxou mais o controle da 
política fiscal, abrindo mão de receitas com um extenso cardápio de benefícios fiscais”, 

diz Porsse. 
 
O que era para ser medida temporária, “anticíclica”, para combater a recessão, virou 

política permanente. Mesmo com a geração de riquezas crescendo quase 4% em 2011, 
primeiro ano da gestão Dilma Rousseff, o governo continuou elevando gastos e abrindo 

mão de arrecadação. As renúncias fiscais, equivalentes a pouco mais de 3% do PIB 
em meados da década passada, chegaram a 4,6% do PIB em 2015, segundo a Receita 
Federal. 

 
Quando o então ministro da Fazenda Joaquim Levy começou a desmontar esse arranjo, 

revendo parte dos benefícios e articulando um programa de ajuste fiscal, a economia 
já estava em recessão. Hoje cabe ao “dream team” econômico de Temer a tarefa de 
administrar um Orçamento engessado, em que cerca de 90% das despesas são 

obrigatórias e não podem ser cortadas, com o dinheiro de uma arrecadação que ainda 
não parou de cair. 

 
Sem reformas, o teto vai desabar 
De acordo com estimativas do economista José Roberto Afonso, pesquisador do 

Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), a carga tributária está em queda desde 
2011 e chegou a 32,7% do PIB no ano passado, nível semelhante ao do início dos 

anos 2000.  
 
A retração, segundo ele, tem a ver não apenas com a crise profunda e prolongada, 

mas principalmente com uma mudança estrutural da economia brasileira: o setor 
industrial, que paga impostos mais altos, perdeu espaço na geração de riquezas, ao 

passo que os serviços, menos taxados, estão ganhando terreno. 
 
Para Afonso, será difícil normalizar a arrecadação sem uma reforma tributária que 

redistribua o peso dos impostos de forma a acompanhar as transformações mais 
profundas da economia.  

 
Pelo lado das despesas, está claro que não haverá uma melhora substancial sem 

mudanças nas regras da Previdência. De janeiro a maio, o pagamento de benefícios 
previdenciários respondeu por 43% de todas as despesas do governo federal. Essa 
fração tende a subir nos próximos anos, à medida que a população envelhece. 

 
A folha de pagamento do setor público é outro problema que cedo ou tarde terá de ser 

enfrentado. Nos cinco primeiros meses deste ano, 23% dos gastos federais foram 
destinados ao pagamento de servidores e encargos sociais, uma conta inflada pelos 
reajustes que Temer concedeu a dezenas de categorias do funcionalismo. 

 
Com o aumento nas despesas com servidores, aposentadorias e pensões, o 

desabamento do recém-implantado teto para os gastos públicos é uma questão de 
tempo.  
 

Para não superar a variação da inflação, as despesas federais sujeitas ao teto terão 
de subir no máximo R$ 40 bilhões no ano que vem, mas as projeções de técnicos do 
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governo indicam que apenas as despesas com Previdência e funcionalismo vão 
aumentar cerca de R$ 61 bilhões. Isso tudo, é claro, sem contar as benesses que o 
presidente promete distribuir na luta para se manter no cargo. 

 
O que nos espera 

Quem observa o resumo das receitas e despesas deste ano pode argumentar que, 
apesar de todas as dificuldades, a União conseguiu reduzir seus gastos em 1% de 

janeiro a maio.  
 
Trata-se, no entanto, de um ajuste de péssima qualidade. Já que não consegue mexer 

nos gastos obrigatórios, o governo tem feito cortes como os citados no início deste 
texto e reduções brutais no gasto mais nobre de todos, o investimento público. 

 
De janeiro a maio, o governo investiu R$ 12 bilhões, 48% menos que no mesmo 
período de 2016. No Ministério da Saúde, o corte foi de 19%. No de Transportes, de 

29%. O Ministério da Educação investiu 42% menos. A pasta da Integração Nacional, 
que toca programas de desenvolvimento regional, diminuiu o desembolso em 43%.  

 
No Ministério das Cidades, responsável por obras de infraestrutura urbana, a 
tesourada foi de 54%. 

 
Em queda desde o início da recessão, o investimento federal encolheu mais de 70% 

em apenas três anos. Uma vez que esse tipo de despesa é fundamental para garantir 
a qualidade dos serviços públicos no longo prazo, podemos ter ao menos uma certeza: 
mesmo que a crise econômica acabe neste ano, sentiremos seus efeitos por muito 

tempo. 
 

Receita acoberta quem traz valores sonegados ao país e STF quer saber o 

porquê 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Regra interna do Fisco esconde CPF e CNPJ de quem aderir ao Programa de 

Repatriação de Recursos 

 

 
Pilar Pedreira/Agência Senado  
 

O governo federal está protegendo a identidade de quem repatriou valores que 
estavam no exterior. Para isso, a Receita Federal definiu, em procedimento interno, 
que os CPFs e CNPJs daqueles que aderiram ao programa de Repatriação (que permite 

trazer legalmente ao país valores em contas em outros países) serão alterados no 
banco de dados do Fisco.  

 
A determinação está sendo questionada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Luiz Roberto Barroso, que pediu que o presidente Michel Temer explique a razão 
dessa medida.  
 

“Por que o governo esconde? O estranho é isso. Passa-se a desconfiar do Estado 
quando ao invés de ser transparente ele esconde, até para que não se saiba quem são 

essas pessoas. Por exemplo, era proibido que parentes de políticos fizessem a 
repatriação. Se não temos a publicidade dos dados como é que vou saber? Isso pode 
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ter sido feito e pode ser uma das razões do segredo injustificado”, afirmou o presidente 
do PSB, Carlos Siqueira. “O governo quer proteger e isso é conveniente e estimulante 
para que se repita esse tipo de delito”, completa. O partido é autor da ação que 

questiona o sigilo. 
 

De acordo com o documento interno da Receita, todos os Documentos de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) pagos para a adesão ao programa criado pela Lei de 

Repatriação, que comprovariam quem trouxe e qual montante foi legalizado, serão 
armazenados nas bases de dados do Fisco com o CNPJ da própria Receita. A medida 
impede até que auditores da Receita e agentes do Ministério Público e órgãos de 

fiscalização possam auditar os dados.  
 

O PSB ingressou no STF com Ação de Inconstitucionalidade para questionar a 
ocultação dos dados de quem repatriou recursos, sob o argumento de que isso 
prejudica a transparência e a isonomia entre os contribuintes, pois a fiscalização de 

dados fiscais deve ser realizada a todos. Nessa ação, o ministro Barroso, do STF, 
proferiu despacho determinando que a Presidência da República, o presidente do 

Congresso e o secretário da Receita expliquem a medida.  
 
Para Siqueira, há casuísmo do governo na determinação de não revelar a identidade 

dos repatriadores de recursos, que gera um tratamento diferente entre as pessoas que 
têm contas e valores no exterior, sem recolher impostos, e todos os contribuintes que 

estão constantemente sujeitos à fiscalização da Receita. 
 
“O governo coloca esses contribuintes sob o manto do sigilo, de forma injustificada”, 

afirmou. “Essa matéria tem de ser tratada com a devida transparência. Há milhões de 
brasileiros que pagam seus impostos em dia, e se há qualquer atraso caem na lista 

dos devedores e isso está lá exposto para todo mundo ver.  
 
Agora tratam-se de brasileiros que cometeram ilegalidades, transferiram recursos que 

não se sabe nem a origem, do exterior, e agora os retornam. E o governo vai lá e 
esconde essas pessoas? É um tratamento injusto com quem cumpre seu dever”, 

afirmou o dirigente do PSB.  
 
Resgate de propina depositada no exterior?  

A repatriação de recursos foi defendida pelo governo como uma forma de aumentar a 
arrecadação e exige a comprovação da origem dos valores. Porém, nos processos de 

delação premiada já surgiram indicações de que a repatriação seria usada para trazer 
ao Brasil recursos ilegais, como oriundos de caixa 2 partidário e de propinas. 
 

Um dos casos que chegou ao conhecimento público foi o do operador do mercado 
financeiro Renato Chebar, que afirmou em delação premiada no âmbito da Operação 

Lava Jato que teria utilizado programa de regularização de ativos em 2016 para 
declarar US$ 4,2 milhões decorrentes de propinas pagas pelo empresário Eike Batista 

ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. 
 
O sigilo sobre os valores repatriados também poderia evitar que os órgãos 

competentes descobrissem casos de propinas pagas no exterior a partidos políticos, 
que poderiam chegar ao país meses antes das eleições de 2018.  

 
Reportagem do Estado de S.Paulo apontou que o empresário Joesley Batista afirmou, 
em sua delação premiada, existirem no exterior duas ‘contas-correntes’ de propina 

cujos beneficiários seriam os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 
com saldo de US$ 150 milhões em 2014. 

 
A proteção a quem repatriasse valores consta na própria lei e foi fortalecida pela 
determinação interna da Receita. Pelo texto da lei, estaria proibida a divulgação de 

informações prestadas pelos repatriadores e o descumprimento dessa regra seria 



punida com o mesmo rigor da quebra ilegal de sigilo fiscal, que pode chegar a pena 
de reclusão de um a quatro anos e multa.  
 

A Lei da Repatriação, aprovada em 2016 e que teve seu prazo de adesão prorrogado 
por lei aprovada em maio deste ano, permite que sejam legalizados valores que 

estavam em contas em outros países e, portanto, não tiveram recolhimento de 
impostos. Agora, quem aderir pagará multa e recolherá os impostos com desconto, 

podendo incorporar os valores a seu patrimônio, legalmente. 
 

Artigo: Burocracia tributária no Brasil 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 07-07-2017) 
 

O relatório “Doing Business” , que analisa a burocracia tributária no mundo, 
colocou o Brasil em último lugar numa lista de mais de 181 países no que se 
refere ao tempo desperdiçado no cálculo de tributos. 

 

 
 
Quando falamos de impostos no Brasil sempre o que nos vem à mente é a pesada 

carga tributária incidente sobre faturamento, lucro, créditos e financiamentos, juros, 
operações de câmbio, vendas de produtos, serviços, veículos e imóveis, etc. 

 
No entanto, raramente pensamos no ônus do cumprimento dessas obrigações 
principais e acessórias tributárias que podem consumir razoáveis recursos financeiros 

das empresas. São horas e horas gastas nos cálculos de tributos, no preenchimento e 
envio de um arcabouço de formulários digitais trazido no pacote SPED que prometia 

simplificar a vida das empresas. Porém, vivemos uma realidade totalmente oposta a 
essa. 
 

O relatório “Doing Business” publicado pelo Banco Mundial em 2016, que analisa a 
burocracia tributária no mundo, no ano fiscal de 2015, colocou o Brasil em último lugar 

numa lista de mais de 181 países no que se refere ao tempo desperdiçado no cálculo 
de tributos.  
 

De acordo com a publicação, uma empresa de porte médio no Brasil gasta em média 
2038 horas/ano para lidar com a burocracia tributária. Se imaginarmos que esse 

trabalho fosse executado por uma única pessoa, seriam necessários cerca de 250 dias 
úteis para cumprir essa árdua tarefa. 

 
Nossos concorrentes diretos têm um sistema tributário muito mais eficiente que o 
nosso. Na Argentina, por exemplo, uma empresa média gasta em média 359 horas. 

Na Índia, os cumprimentos das obrigações tributárias demandam apenas 241 
horas/ano.  

 
No México, esse número é de 286 horas/ano e na China, 259, quase oito vezes menos 
que no Brasil. Mesmo a moribunda Venezuela exige das empresas uma carga de horas 

duas vezes e meia menor que a do Brasil para cumprir as formalidades tributárias: 
792 horas/ano. A Bolívia foi o país que mais se aproximou do nosso emaranhado 

tributário, exigindo de seus contadores 1025 horas/ano, praticamente a metade do 
que gastamos aqui. 
 

Portanto, a promessa do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é de suma 
importância diante desse cenário caótico do nosso sistema tributário. Não dá mais 
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para sermos tão ineficientes com atividades que não geram valor agregado à economia 
do País.  
 

As despesas administrativas com o cumprimento das obrigações tributárias não 
acrescem qualidades aos produtos e aos serviços gerados. Pois as empresas precisam 

gerar margens de contribuição maiores para cobrir essas despesas, tornando nossos 
produtos e serviços mais caros para os consumidores e menos competitivos em relação 

aos similares estrangeiros, prejudicando assim a rentabilidade dos negócios gerados 
no Brasil. 
 

Cabe lembrar que a complexidade tributária também gera custos para o Governo que 
precisa contar com sistemas de cruzamento e armazenamento de dados complexos, 

mesmo considerando a digitalização das declarações. 
 
Portanto, além de olharmos para carga tributária em si, temos de combater a 

burocracia, pois ela tem um peso altíssimo nas despesas administrativas das 
organizações, além de trazer insegurança às pessoas jurídicas, uma vez que é uma 

fonte de armadilhas que induzem a erros e cujas penalidades tributárias são 
exorbitantes. 
 

Enfim, precisamos sim exigir que essa promessa do nosso Ministro não fique somente 
nas palavras e que se faça uma reforma que reduza a complexidade da burocracia 

tributária a níveis civilizados, para o bem das empresas, para o bem das consultorias 
e para o bem do Brasil. 
 

(Luciano De Biasi é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Ciências Contábeis pela 

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e sócio-diretor da De Biasi 
Auditoria, Consultoria e Outsourcing). 
 

Meirelles já discute cenário com Maia e quer mais autonomia 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 08-07-2017) 

 
Em conversas com aliados e investidores, o ministro apontou que a equipe 
econômica só aceitaria permanecer caso haja garantias de autonomia 

ampliada 

 

 
Considerado peça-chave em uma eventual mudança de comando no governo, 
Henrique Meirelles já discutiu, reservadamente, a possibilidade de permanecer no 
Ministério da Fazenda caso Michel Temer seja substituído por Rodrigo Maia. 

 
Em conversas com aliados e investidores sobre a deterioração do cenário político, o 

ministro apontou que a equipe econômica só aceitaria permanecer sob um novo 
presidente caso haja garantias de autonomia ampliada – principalmente sobre a 
escolha da cúpula do BNDES. 

 
Ao longo da semana, Meirelles se reuniu com representantes do setor financeiro que 

o questionaram sobre o futuro da política econômica caso Maia assuma a Presidência 
da República. Ouviu apelos para que fique no ministério nessa hipótese. 
 

O mercado quer atualizar suas previsões sobre a continuidade da agenda de reformas 
proposta por Temer, travada com a crise política provocada pelas acusações de 
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corrupção contra o presidente. Pondera se Maia, que tem relação direta com o plenário 
da Câmara, teria capacidade de retomar esses planos. 
 

A principal preocupação é a realização da reforma da Previdência. Investidores e 
banqueiros acreditam que Temer perdeu capital político e não será capaz de conduzir 

mudanças nas regras de aposentadoria na dimensão que julgam necessária. Maia 
tenta convencer o setor financeiro de que pode ser um novo fiador dessa agenda. 

 
Na avaliação da equipe de Meirelles, uma reorganização do núcleo do Planalto em uma 
mudança de presidente poderia gerar dúvidas sobre a manutenção dessa pauta. 

 
Uma das incógnitas seria a permanência de Eliseu Padilha na Casa Civil. O ministro foi 

o principal articulador da proposta de reforma da Previdência de Temer. Apesar de 
embates entre as equipes política e econômica, Meirelles considerou Padilha um ator 
importante no avanço do projeto. 

 
Um possível deslocamento do atual chefe da Casa Civil para uma pasta fora do 

Planalto, num eventual governo Maia, enfraqueceria, na visão desses auxiliares de 
Meirelles, as negociações políticas da reforma. 
 

Por enquanto, Meirelles só trata timidamente da possibilidade de permanecer em uma 
equipe de Maia. Lembra que, quando aceitou ser o ministro da Fazenda de Temer, em 

maio de 2016, negociou cláusulas que lhe dariam liberdade para escolher seu time e 
estabelecer os rumos da política econômica. 
 

Sob Maia, dizem auxiliares, seria necessária uma renegociação dos termos, com uma 
ampliação de seu poder. Meirelles já demonstrou incômodo com interferências da ala 

política do governo Temer sobre aspectos que impactam diretamente as contas 
públicas. Reclamou também da escolha de Paulo Rabello de Castro para presidir o 
BNDES, por considerar que o economista abriu os cofres do banco em um momento 

de aperto fiscal. 
 

Aliados apontam que uma das principais condições para a permanência de Meirelles 
no Ministério da Fazenda seria a garantia de que ele poderia nomear uma nova cúpula 
para a instituição. 

 
A disposição do ministro diante de uma mudança de governo é comedida porque a 

dificuldade de recuperação econômica criou obstáculos para seus planos políticos. 
Meirelles projetava uma candidatura ao Planalto em 2018, ancorada no discurso de 
que ele teria sido o idealizador de medidas que tirariam o país da recessão. 

 
A manutenção do comando da equipe econômica também é uma expectativa de parte 

da classe política que acena com apoio a Maia. Em uma conversa nesta semana, o 
presidente do PSDB, Tasso Jereissati, que defende o desembarque do partido do 

governo Temer, disse ao presidente da Câmara que Meirelles é essencial para garantir 
a estabilidade do país. 
 

Diretores do BNDES pedem demissão após declarações de Rabello 

10/07/2017 – Fonte: Exame 

 
Segundo o presidente do banco, a causa é a posição da nova gestão do BNDES 
de se manter aberta ao debate em torno da MP que cria a Taxa de Longo Prazo 

 
Os diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

Vinicius Carrasco e Claudio Coutinho pediram demissão nesta sexta-feira, 7, disse ao 
Estadão/Broadcast o presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro. 
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“Eles acharam que ficariam mais confortáveis fora do time do que permanecendo. O 
termo é demissão, mas acho que é mais suave do que isso”, afirmou. 
 

Segundo Rabello, a “causa próxima do desconforto” é a posição da nova gestão do 
BNDES de se manter aberta ao debate em torno da Medida Provisória (MP) 777, que 

cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). 
 

Em entrevista ao Estadão/Broadcast publicada nesta sexta-feira, 7, o presidente da 
instituição de fomento alertou que a fórmula proposta pelo governo para o cálculo da 
nova taxa de juros dos empréstimos do BNDES pode prejudicar as empresas 

tomadoras de crédito na instituição ao reduzir a “previsibilidade” das condições dos 
financiamentos. 

 
Na entrevista, Rabello disse à reportagem que atrelar a TLP a um título público torna 
a taxa “muito mais nervosa” do que a atual Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que 

é definida a cada três meses pelo governo. 
 

Diante da repercussão, o presidente do banco negou que haja divergências dentro da 
equipe econômica. 
 

“Digo taxativamente que estamos completamente alinhados. Acabei de falar com Ilan 
(Goldfajn, presidente do Banco Central), inclusive debati com ele o fato de que a MP 

é para ser debatida. Eventuais ajustes podem ser feitos, para isso tem deputado, 
emenda. Se não seria uma coisa autoritária.” 
 

Além dos pedidos de demissão dos diretores, as afirmações despertaram reação do 
secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto 

Almeida, que é um dos representantes do governo no Conselho de Administração do 
BNDES. 
 

No Twitter, Almeida defendeu a TLP e disse que a nova taxa traz sim previsibilidade e 
vai permitir a redução dos juros no País. 

 
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, a 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. 

 
Convidados pela ex-presidente do BNDES Maria Silvia Bastos Marques, que pediu 

demissão em maio, Vinicius Carrasco e Claudio Coutinho estiveram envolvidos 
diretamente no desenvolvimento da TLP. 
 

Carrasco era diretor da Área de Planejamento e Pesquisa, enquanto Coutinho atuava 
como diretor da Área de Crédito e da Área Financeira Internacional. Ao assumir, em 

1º de junho, Rabello manteve toda a equipe diretora de sua antecessora. 
 
“Eles são padrinhos intelectuais da MP, ótimos profissionais. Num momento em que a 

MP começa agora a entrar numa fase de discussão, eles não gostariam de estar como 
observadores de uma eventual modificação ou aperfeiçoamento”, justificou Rabello. 

 
O relator da MP 777 no Congresso Nacional, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), 
declarou ao Estadão/Broadcast que pretende propor um modelo alternativo para a 

TLP, que não “aniquile” o setor produtivo. 



Segundo o tucano, é preciso conciliar a nova taxa com o papel de fomento do BNDES. 
“A MP entra com força de lei, mas ela é uma proposta, e o segundo nome é provisória. 
Depois vai a debate”, afirmou Rabello. 

 

Meirelles defende novo juro do BNDES e diz que vai falar com chefe do banco 

10/07/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Um dia após desavenças em torno da nova taxa de juros para os empréstimos do 
BNDES terem motivado os pedidos de demissão de dois diretores do banco, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu neste sábado (8) a criação da TLP (Taxa de 

Longo Prazo).  
 

"Não há dúvida de que nós achamos que a mudança da TJLP [Taxa de Juros de Longo 
Prazo], criando a TLP, é positiva", Meirelles disse a repórteres em Hamburgo. O 
ministro veio à Alemanha acompanhando o presidente Michel Temer na cúpula do G20.  

 
"O projeto já está em discussão e continua com o apoio da equipe econômica", afirmou 

Meirelles. A nova política, definida por medida provisória editada pelo governo antes 
da chegada de Rabello, prevê a implantação da Taxa de Longo Prazo (TLP), que ao 
final de um período de transição, será corrigida de acordo com os juros dos títulos do 

Tesouro NTN-B.  
 

O objetivo do governo é reduzir o volume de crédito subsidiado na economia. Alinhados 
a Meirelles, os dois executivos que deixaram o BNDES discordavam do novo presidente 
do banco, Paulo Rabello de Castro.  

 
"Eles discordam das opiniões dele", disse o ministro, que afirmou ter planos de falar 

com Rabello assim que retornar o Brasil. "Preciso inclusive conversar com ele para 
entender qual é a sua preocupação." Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo" 
publicada na sexta-feira (7), Rabello de Castro disse que a TLP reduz a previsibilidade 

dos tomadores de financiamento do banco, que, "em um momento agudo [de alta de 
juros] podem não resistir".  

 
À Folha de S.Paulo o presidente do BNDES afirmou que "o desalinhamento da equipe 
econômica é zero", ao comentar a saída dos diretores do BNDES Meirelles também 

comentou em Hamburgo a recente denúncia feita pelo ex-ministro Antonio Palocci de 
que seu sucessor na Fazenda, Guido Mantega, montou uma central de venda de 

informações para o setor financeiro nos governos petistas.  
 
"Leio nos jornais, como vocês", disse Meirelles. "Também estranhei. Não sei do que se 

trata exatamente. Temos que ver se aconteceu. Caso seja provado, não há dúvidas 
de que choca. Quem fizer isso deve ser punido."  

 
A defesa de Guido Mantega afirma que "causa estranheza" a informação de que Palocci 

pretende envolvê-lo em um suposto esquema com os bancos em sua delação 
premiada. COOPERAÇÃO Uma das prioridades de Meirelles durante a cúpula do G20 
em Hamburgo era a gestão brasileira relacionada à OCDE (Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).  
 

O país tem interesse em fazer parte da entidade, mas há uma resistência americana -
não exatamente em relação à entrada brasileira, mas ao inchaço do grupo. "O Brasil 
é um país de economia de grande porte. Tem todas as condições para entrar na OCDE", 

disse. "Já estamos efetuando as mudanças fundamentais na economia brasileira.  
 

Todas as mudanças estão em linha com os preceitos da OCDE." Em Hamburgo, 
Meirelles defendeu em diversas ocasiões as reformas econômicas propostas pelo 
governo Temer.  
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"São do interesse do país", disse no sábado. "Mas existe muita gente contra. Nós 
temos que trabalhar."  
 

Outra preocupação brasileira, confirmada por Meirelles, é a possibilidade de que os 
EUA imponham restrições à importação de aço chinês. Um membro do governo familiar 

com as negociações afirmou na sexta-feira recear que o Brasil seja vítima de uma 
"bala perdida", com as restrições no mercado. O Brasil é hoje o segundo maior 

exportador de aço aos EUA. 
 

Meirelles diz que criação de empregos exige políticas justas e eficazes 

10/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse neste sábado, 8, no Twitter, que a 
estratégia para criação de empregos exige políticas “justas e eficazes”. “Diálogo – 
entre governo, trabalhadores, empregadores – é fundamental”, escreveu o ministro. 

 
Nesta semana está prevista a votação da reforma trabalhista no plenário. Em sua 

conta na rede social, o ministro disse que discutiu, durante a última sessão de trabalho 
do G-20, como criar as condições para a adaptação aos desafios da revolução digital. 
 

“Ressaltamos aos líderes do G-20 que a revolução digital deve estar a serviço do 
desenvolvimento e das pessoas. Benefícios da digitalização não se podem restringir a 

pequena fração da sociedade.  
 
É necessário promover a igualdade de oportunidades”, completou. Meirelles participa 

da reunião do G-20 em Hamburgo, na Alemanha, e retornará ao Brasil neste domingo, 
dia 9. 

 

‘Se preciso, vamos cortar as despesas obrigatórias’, diz Mansueto 

10/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Apesar da instabilidade política, o secretário de Acompanhamento Econômico do 

Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, garante que a equipe econômica continua 
trabalhando sem pressão para entregar a chave do cofre. “Não tem espaço fiscal para 
isso e o Tribunal de Contas da União fica em cima”. A preocupação maior é monitorar 

o comportamento da economia. “Está complicado traçar cenários. Os dados de 
recuperação são muito ambíguos”, diz. 

 
Se faltar dinheiro, Mansueto afirma que o governo vai buscar alternativas para cortar 
despesa obrigatória. “Não está no nosso radar elevar a meta de déficit”, diz. A seguir 

trecho de sua entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.  
 

O Estado de S. Paulo: Uma eventual mudança na Presidência da República preocupa 
a equipe econômica?  

 
Mansueto Almeida: É uma situação desconfortável, mas a gente não pensa nisso. 
Trabalha.  

 
O Estado de S. Paulo: Na atual crise política, vocês sofrem pressão para liberar a chave 

do cofre?  
Mansueto Almeida: Isso hoje é praticamente impossível. Não tem como dar cavalo de 
pau, pedalar, postergar pagamentos. Simplesmente não há espaço fiscal para isso. E 

nem que tivesse ou a gente quisesse, não conseguiria. O Tribunal de Conta da União 
fica em cima. Posso dizer que a postura mais dura do TCU é até confortável. Nos ajuda 

a dizer não e fazer as coisas como têm de ser feitas.  
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O Estado de S. Paulo: Alguns órgãos começam a se queixar de falta de dinheiro. O 
que está havendo?  
Mansueto Almeida: É demonstração de que não tem almoço grátis. Chegamos a um 

ponto em que não há mais espaço para cortar despesa discricionária (aquela que o 
governo tem autonomia para reduzir e que equivale a menos de 10% da despesa 

total). Nos relatórios do Tesouro, o valor real dessa despesa este ano voltará ao 
patamar de 2010. É como se essa despesa tivesse crescido zero nesse período. Então, 

daqui para frente, teremos de cortar despesa obrigatória. E isso exige planejamento.  
 
A gente vai ter de ser muito mais austero para rever alguns programas que dão origem 

a despesas obrigatórias. O governo já vem fazendo isso. O corte no Ciência Sem 
Fronteiras foi isso. A revisão do auxílio-doença foi isso. Fizemos perícia em pessoas 

que ganhavam o programa há mais de dois anos. Vamos ter de intensificar esse tipo 
de análise.  
 

O Estado de S. Paulo: E se a recuperação demorar e comprometer as projeções, vocês 
vão elevar a meta de déficit?  

Mansueto Almeida: Se acontecer, a gente vai reconhecer. Não temos reconhecido? Por 
exemplo, parece que está ficando claro que a abertura da Caixa Seguridade não vai 
acontecer. Pedimos para a Caixa avaliar e dizer na próxima semana. Se for assim, a 

gente tira do orçamento.  
 

O Estado de S. Paulo: Mas aí, como cobre?  
Mansueto Almeida: A gente vai atrás de receita.  
 

O Estado de S. Paulo: Mas, e se faltar? Vão elevar a previsão de déficit?  
Mansueto Almeida: Vamos ver se tem espaço para elevar impostos. Alguns não 

precisam passar pelo Congresso. Ou vamos ver o que dá para cortar.  
 
O Estado de S. Paulo: Não querem mexer na previsão de déficit?  

Mansueto Almeida: Não queremos. Isso hoje não está no nosso radar.  
 

O Estado de S. Paulo: Economistas dizem que a situação ficou mais apertada porque 
o governo se concentrou no ajuste de longo prazo, com a reforma da Previdência, e 
se descuidou do curto prazo. Qual a sua leitura?  

Mansuteo Almeida: Nós sempre destacamos que a reforma da Previdência é 
importante para o resultado fiscal de médio e longo prazo. Nunca trabalhamos com o 

fato de ela trazer ganho no curto prazo, mas ela criaria um efeito positivo imediato na 
taxa de juros, ao sinalizar que mudaríamos para melhor a trajetória das contas 
públicas.  

 
O ajuste de curto prazo depende de corte de despesas e aumento de arrecadação. 

Começamos a cortar despesas no ano passado. Neste ano, até maio, a despesa teve 
uma queda real 1,1%, mesmo com inflação baixa. O governo está sendo austero. Mas, 

na receita líquida, houve uma queda de mais de 3%.  
 
O Estado de S. Paulo: A receita foi muito diferente da projetada. O sr. diria que foram 

otimistas nas projeções?  
Mansueto Almeida: Não foi só a nossa projeção. Foi a de todo mundo, do mercado 

inteiro. Está complicado traçar cenários ainda hoje. Os dados de recuperação são 
muito ambíguos. Os dados da semana passada foram até melhores que do que o 
mercado esperava.  

 
A última divulgação de projeção industrial veio um pouquinho acima da expectativa. 

Mas se a gente precisar reduzir as projeções, a gente vai reduzir. Mas, de fato, não 
esperávamos a queda de receita que ocorreu e isso tem colocado pressão sobre o 
fiscal. Por isso anunciamos o contingenciamento tão grande. E se precisar, cortamos 

mais.  



Recuperação da economia global continua, mas riscos crescem, diz FMI 

10/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A economia mundial continua a demonstrar um bom momento de crescimento, mas 
os próprios fatores que ajudam a impulsioná-la começam a intensificar suas 

vulnerabilidades e desequilíbrios externos, afirma o Fundo Monetário Internacional 
(FMI).  

 
“Embora os riscos de curto prazo tenham ficado mais equilibrados, os riscos negativos 
continuam a dominar no médio prazo”, diz o relatório, divulgado por ocasião da cúpula 

de líderes do G-20, que acontece entre ontem e hoje, na Alemanha.  
 

Entre os destaques, a entidade citou o crescimento às custas de crédito e expansão 
fiscal na China, que “agrava sua vulnerabilidade financeira”, e o ambiente de baixos 
juros e altos níveis de empréstimos inadimplentes continua pressionando a 

lucratividade do setor financeiro.  
 

Além disso, a economia global continua refém de problemas como o baixo crescimento 
da produtividade e a distribuição desigual dos ganhos econômicos, “especialmente nas 
economias avançadas”.  

 
Em suas considerações, o fundo pediu aos países, entre outras coisas, que trabalhem 

juntos “para maximizar os benefícios da integração global”. “Um arcabouço 
multilateral forte e baseado em regras continua essencial” para este objetivo, diz o 
relatório, e será mais efetivo “caso os países engajem em um diálogo com vistas à 

modernizar e adaptar as regras às mudanças globais.” (Marcelo Osakabe) 
 

Crise política derruba cenário para a economia 

10/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Brasil que os economistas viam no começo do ano não é mais o mesmo. Uma 
comparação entre previsões para 2017 divulgadas por bancos e consultorias em 

janeiro e fevereiro e as perspectivas mais recentes mostra que os desdobramentos da 
crise política que se abateu sobre o governo desde o anúncio da delação do empresário 
Joesley Batista, da JBS, em maio, devem cobrar caro da já tímida recuperação do País. 

 
No embalo da crise política, Itaú e Bradesco jogaram para baixo, no mês passado, 

suas expectativas para a economia. “A situação econômica mudou”, diz Fábio Salles, 
economista do Itaú.  
 

Das instituições ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o banco era o que tinha 
as expectativas mais otimistas, prevendo que o ano terminaria com alta de 1% do 

PIB. Agora, estima um crescimento de 0,3%.  
 

“Não era otimismo em excesso. Quando prevíamos uma recuperação do País, sempre 
batíamos na tecla de que era importante fazer as reformas, as macro e as 
microeconômicas.  

 
O PIB teve aquela surpresa positiva no início do ano, com os resultados da agricultura, 

mas o nível de incerteza quanto ao rumo da economia levou a uma baixa das 
expectativas. Sem a garantia de que a reforma passe, o investidor deve ficar mais 
conservador”, diz Salles.  

 
Boa parte do cenário previsto pelos economistas no início do ano, de fato, se 

materializou: o dólar ficou estável, a inflação caiu e o Brasil caminha para uma Selic 
de um dígito. O que surpreendeu foi a dificuldade, até o momento, de aprovação da 
reforma da Previdência.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/recuperacao-da-economia-global-continua-mas-riscos-crescem-diz-fmi/
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Paralisia  
No início do ano, a previsão do mercado era de que a questão da Previdência estaria 
resolvida no terceiro trimestre. Julho chegou e o clima político deve paralisar o 

andamento da reforma no Congresso ou diluir muito a proposta original.  
 

A análise é que como a crise política deve postergar a aprovação de uma reforma mais 
consistente para a Previdência, vai dificultar o ajuste fiscal, causando impacto na 

confiança de agentes econômicos, na retomada da economia, nos preços dos ativos e 
nas aplicações financeiras.  
 

Silvia Matos, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV, disse 
que já havia uma pequena frustração de que a recuperação econômica não viria tão 

facilmente, mesmo antes da delação da JBS.  
 
“No momento de o País começar a colher os frutos do custo alto do ajuste, o cenário 

só ficou mais adverso. Os preços dos ativos ainda não refletem totalmente, mas o 
pessimismo aparece na expectativa do consumidor, da indústria e do comércio, o que 

acaba tendo impacto na retomada de investimentos. Assim, a capacidade de corte de 
gastos e cumprimento do teto começa a ser questionada. A economia tem dado sinais 
de recuperação, mas já poderia estar melhor.”  

 
As previsões do Ibre são de que o PIB do segundo trimestre seja negativo. “Para o 

resto do ano, o fator incerteza pesará mais, a economia deve ficar perto da 
estagnação. Todo mundo sabia que seria um ano difícil, mas a instabilidade 
surpreende. Saímos de uma recessão severa, vimos um pouco de luz e agora a 

economia deu uma engasgada.”  
 

Os analistas da XP não revisaram previsões após a delação da JBS. Para a consultoria, 
o PIB deve ficar entre zero e 0,5%. “Estamos mais perto de zero, mas o descolamento 
de economia e política deve se manter. Já não havia grandes expectativas de 

crescimento e o mercado está tranquilo. Claro, perdeu-se a chance de fazer uma 
reforma da Previdência de verdade”, avalia a economista-chefe, Zeina Latif.  

 

Mercado vê redução de juros, mas crescimento menor do PIB em 2017 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A previsão de especialistas do mercado financeiro para a economia do país teve uma 
queda, de acordo com o Boletim Focus, do Banco Central, desta segunda (10). Os 

economistas ajustaram o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para 0,34%, em 
vez de 0,39% divulgado na última semana. Para 2018, a expectativa de expansão 
segue em 2%.  

 
Diante de um cenário de preços cada vez mais fracos, as projeções para a taxa básica 

de juros caíram tanto para 2017 quanto para 2018.  
 

As estimativas dos economistas apontam corte de 0,75 ponto percentual na Selic, 
atualmente em 10,25%, na reunião deste mês do BC.  
 

Eles passaram a ver a taxa básica a 8,25% este ano e a 8% no próximo, contra 
expectativas anteriores de 8,5% e 8,25% respectivamente.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899877-mercado-financeiro-ve-crescimento-menor-da-economia-em-2017.shtml
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Já o Top-5, grupo que mais acerta as previsões, vê níveis ainda mais baixos para a 
Selic, calculando a taxa a 8% em 2017 e a 7,88% em 2018, na mediana das projeções. 
As expectativas anteriores eram respectivamente de 8,13% e 8%.  

 
Essas mudanças ocorrem em um ambiente de inflação fraca. Em junho, o IPCA recuou 

0,23%, na primeira deflação mensal em 11 anos e no menor nível em quase 20 anos, 
devido à queda nos preços de alimentação, habitação e transporte. 

 
A expectativa para a alta do IPCA neste ano apontada no levantamento divulgado 
nesta segunda-feira passou a ser de 3,38%, 0,08 ponto percentual a menos do que 

anteriormente projetado e ainda mais próximo da faixa mais baixa de tolerância para 
a meta, que é de 4,5% com margem de 1,5 ponto percentual.  

 
A inflação em 2018 agora passou a ser estimada em 4,24% contra 4,25% antes.  
 

OAB estuda entrar com ação contra estorno de precatórios 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A comissão de precatórios da OAB Nacional estuda entrar com uma Adin (ação direta 
de inconstitucionalidade) contra a lei que devolve ao governo valores de títulos 

depositados há mais de dois anos.  
 

 
Precatórios são pagamentos que o Executivo é obrigado a fazer por determinações 
judiciais definitivas.  

 
"Analisamos a possibilidade da Adin. Esses recursos estão disponibilizados ao 

Judiciário. Se a União entende que ela deve reavê-los, precisa requerer ao juiz da 
causa", afirma Marco Antonio Innocenti, presidente da comissão.  
 

Na quinta (6), o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), como presidente interino, 
sancionou o projeto, que possibilita o retorno de R$ 8,6 bilhões ao Tesouro Nacional.  

 
Esse dinheiro não pertence ao Executivo, mas, sim, ao credor, e é gerenciado pelo 
Judiciário, afirma Innocenti.  

 
"O governo vendeu a história como se esses fossem depósitos parados por inércia, 

mas parte significativa deles é objeto de outras ações que impossibilitam o saque, 
como disputas entre herdeiros."  
 

A decisão da OAB será tomada na reunião da plenária da ordem, em agosto.  
 

Advogados que atuam com precatórios em outras esferas da federação, como os 
Estados e municípios, afirmam temer que essa lei de estorno de valores seja 

reproduzida.  
 
"É preocupante, pois com Estados quebrados, como é o caso do Rio de Janeiro, há 

chance de um efeito cascata", diz Cláudio Pontes, presidente do Madeca (Movimento 
de Advogados Credores do Poder Público).  

 

Tesla Model 3 é revelado, o carro elétrico ‘popular’ já com 400 mil reservas 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O primeiro Tesla Model 3 vai ganhar as ruas em breve. A revelação da unidade 

número 1 foi feita neste domingo (9) pelo fundador e CEO da empresa do Vale do 
Silício (EUA), Elon Musk, por meio do seu twitter. O executivo postou duas fotos do 
modelo em sua versão final, que saiu da fábrica na última sexta-feira (7). 
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O  SN1 (serial number 1) seria entregue a Ira Ehrenpreis, um capitalista que fundou 
a DBL Partners (presta serviços de investimentos de risco nos EUA) e é diretor da 
Tesla. No entanto, Ehrenpreis decidiu presentear o próprio Musk com o emblemático 

veículo pelo seu 46.° aniversário. 
 

O  chefão da Tesla também adiantou que as primeiras 30 unidades do carro elétrico 
mais acessível da marca serão entregues no próximo dia 28 de julho. É apenas o 

começo da distribuição de uma longa lista de espera. Uma das novidades mais 
aguardadas do mercado automotivo mundial tem atualmente mais de 400 mil reservas 
feitas - em agosto serão mais 100 unidades e  outras 1.500 em setembro. A previsão 

é atender essa demanda até 2019, já com uma produção mensal de 20 mil carros a 
partir de dezembro deste ano. 

 

  
O chefão da Tesla posta no twitter uma imagem da Model 3 número 1. 
 

O Model 3 é o quarto modelo da Tesla, mas o primeiro com produção em massa. A 
expectativa é de que a chegada do veículo, enfim, marcará a popularização da 

empresa de Musk e, consequentemente, dos automóveis puramente elétricos nos 
EUA.  
 

Por lá, ele custará cerca de US$ 35 mil (R$ 115 mil). A reserva pode ser feita mediante 
a pagamento de US$ 1 mil (R$ 3,3 mil), mas a entrega para quem fizer o depósito 

hoje só acontecerá a partir da segunda metade de 2018, mesma época em que as 
primeiras unidades desembarcam na Europa. 
 

 
 

Model 3 no Brasil? 
Existe até uma possibilidade do Model 3 vir para no Brasil, pelo menos é o que 
prometeu Elon Musk em abril de 2016, quando apresentou os planos de lançamento 

da novidade.  Contudo como serão as vendas por aqui ainda é uma incógnita, já que 
a Tesla não possui loja no país.  

 
As especificações técnicas do modelo ainda não foram divulgadas pela fabricante, 
apenas que a autonomia alcança 350 km e aceleração de 0 a 100 km/h acontece em 

5,6 segundos. 
 

Briga de valorização 
Em abril deste ano a Tesla tornou-se a empresa automotiva de maior valor nos 
Estados Unidos, superando a General Motors. Porém, ficou pouco tempo no posto. 

No último dia 6, a GM reassumiu a topo entre as montadoras, uma vez que a 
capacidade de produção da marca de carros elétricos ainda preocupa os investidores 

mais céticos. 



 
Protótipo do Model 3 traz praticamente o mesmo visual da versão de produção. 
 

5 coisas que você nunca imaginou ser possível personalizar num carro de 
luxo 

10/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Empresa brasileira importa modelos exclusivos que podem ser 

personalizados ao gosto e bolso do cliente  

 

 
 
O universo do carros de luxo possibilitam que os proprietários façam personalizações, 
às vezes, extravagantes. Seja na potência do veículo, adicionando doses extras na 

cavalaria, seja no visual, que deixa o automóvel como um exemplar único.  
 

No Brasil, a Strasse é uma das referências neste setor. Com sede em São Paulo, a 
empresa é filial das preparadoras alemãs Brabus (especializada em Mercedes-Benz), 
Oettinger (em Volkswagen) e Gemballa (em Porsche) e já entregou no país mais de 

25 modelos cuja exclusividade é a palavra de ordem neste segmento. 
 

Mas além de acelerações estonteantes e acessórios chamativos, há um universo de 
coisas que você nunca imaginou ser possível personalizar num carro de luxo! Conheça 

cinco elementos customizáveis pela Strasse de cair o queixo:  
 
Motor de ouro 

 
O que parece ser apenas um mimo de milionário, na verdade é um recurso bastante 
funcional. O ouro é o melhor material para dissipar o calor. Num motor V8 biturbo, de 
850 cv e 145,0 kgfm de torque, o metal nobre tem uma função de eliminar um possível 

superquecimento.  
 

Não à toa, a McLaren adotou componentes em ouro no motor do mítico McLaren F1 no 
início da década de 1990. Hoje, só é possível ter um 'motor de ouro' com a Brabus. 
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Teto solar ‘mágico’ 

  
 

A Brabus tem como slogan “o céu é o limite” para as suas personalizações. Que o diga 
a van Brabus Business Lounge. O projeto de um escritório móvel não seria possível 

sem um teto solar. Por isso, foi acrescentada uma tela de 1,80 cm x 90 cm, com 2,7 
mil leds coloridos capazes de reproduzir 12 diferentes opções de imagens.  

 
Além disso, há câmeras embutidas voltadas para cima que permitem a filmagem e 
reprodução da imagem real do céu para ser apreciada pelos ocupantes. 

 
Aplicativo de automação 

 
 
Por US$ 999 (R$ 3,3 mil) é possível comprar na Apple Store um aplicativo da Brabus 

para controlar a automação da Classe S ou G Brabus. Porém, só funciona se tiver o 
pacote Brabus iBusiness instalado no carro, por cerca de quase 100 vezes este valor. 

Neste caso, a preparadora oferece o aplicativo gratuitamente.  
 

 
Assim é possível personalizar os níveis de iluminação, temperatura do ambiente e de 
cada assento, áudio, posição dos bancos, acesso à internet, central multimídia, acesso 

a um iMac no porta-malas e conexão 4G, entre outras coisas que compõem o processo 
de automação, para poder orquestrar tudo isso a partir de um único dispositivo ao 

toque dos dedos.   
 
Bancos da cor dos olhos 

 
É comum ouvirmos dizer que o carro é a cara do dono. Agora que o interior são os 
olhos, aí não é algo comum. Pois as oficinas de estofados da Brabus em Bottrop 

(Alemanha) customizam os interiores dos modelos da marca nos mínimos detalhes e 
ao gosto do cliente. 
 

É possível até oferecer bancos em couro exatamente da mesma cor dos olhos do 
proprietário do veículo. Sem contar as muitas possibilidades de costuras, que vão 



desde os padrões básicos, com costuras paralelas, em quadrado ou losangos, até 
costuras em colmeia, simples ou duplas.  
 

 
Deseja que a costura forme um desenho no assento? Sim, isso também é possível. 
São 3,5 mil possibilidades entre cores do couro, tipos de linha e formas de costura. 

 
Concierge de luxo 

 
A Strasse disponibiliza um serviço de concierge, responsável por atender as 

necessidades básicas e especiais dos clientes, mas, neste caso, vai muito além do 
convencional. Há o monitoramento e intervalo das revisões periódicas, fornecimento 

de pneus para reposição, capas de proteção para o automóvel, colocação de filme nos 
vidros, conserto de rodas, reparos de pequenos riscos, serviço de polimento e de leva 
e traz, entre outros.  

 
Até na hora de trocar o carro por um novo, ou adquirir um modelo adicional, pode 

contar com o concierge. Os serviços estão disponíveis durante todo o período de 
garantia do veículo, sem custo adicional. Depois, é possível contratar o concierge por 
períodos anuais. 

 

Carros elétricos começam a ser compartilhados em São Paulo 

10/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A lógica dos carros compartilhados é a mesma das bicicletas que rodam por São Paulo. 
O cliente pega o veículo em um ponto, faz o percurso e o deixa em outro local, liberado 
para o próximo usuário. O serviço começa a se desenvolver no país, com foco em 

automóveis elétricos.  
 

  

 

BMW i3 da empresa LDS Group, que vai oferecer o serviço de compartilhamento de 

carros elétricos em São Paulo 
 

"Teremos um modelo para trajetos curtos, com carros como o BMW i3 e o Smart, 

ambos elétricos", diz o empresário Leonardo Domingos, do LDS Group, que lança neste 
domingo (9) o serviço de compartilhamento em São Paulo, chamado Urbano 
LDSharing.  

 
O sistema é "free floating". Significa que os carros estarão espalhados por áreas 

("home zones") na cidade, e podem ser utilizados de forma espontânea, sendo 
devolvidos nos pontos da área operacional, realizada em parceria com uma empresa 
francesa de tecnologia.  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/07/1899459-carros-eletricos-comecam-a-ser-compartilhados-em-sao-paulo.shtml


O usuário vai encontrar o veículo no local mais próximo de onde estiver e devolver 
idem. Não há pontos determinados, e sim áreas (dentro de um bairro, um quarteirão). 
  

MINORIA VERDE  
Devido à pouca oferta, apenas 15 carros da frota inicial de 60 são elétricos. Até o mês 

de setembro deste ano serão 80 no total, dentre estes, 60% elétricos, de acordo com 
Domingos. "Queríamos ter 100% da frota composta por veículos 'verdes'", diz.  

 
Ele tenta viabilizar a importação de outros modelos, e entre esses está o novo Smart 
-os disponíveis hoje foram produzidos em 2015.  

 
Até o fim de 2018, a empresa espera ter 300 veículos, com 50% de não poluentes.  

 
"A ideia é que o carro seja usado para corridas curtas. Se ficar rodando o dia inteiro, 
a tarifa será elevada", explica o empresário. Cada 20 minutos custará R$ 29. Há 

diferentes tarifas por utilização.  
 

O modelo adotado em São Paulo é semelhante ao criado em Fortaleza pelo projeto 
Vamo (Veículos Alternativos para Mobilidade), que opera desde o fim de 2016.  
 

Na capital cearense são 20 automóveis elétricos, de dois ou cinco lugares, e cerca de 
2.000 usuários -39% têm entre 21 e 30 anos.  

 
"Já cheguei a usar os veículos do Vamo de segunda a sexta, eles atendem bem nos 
deslocamentos pelo centro urbano. Os carros de cinco lugares oferecem mais conforto, 

desempenho e maior sensação de segurança", diz o estudante Daniel Castelo, 21.  
 

O projeto de Fortaleza custou R$ 7 milhões ao patrocinador, o grupo Hapvida Saúde, 
que atua em parceria com a prefeitura. A manutenção dos automóveis de origem 
chinesa é feita pela empresa Serttel.  

 
Há estações de recarga em que o usuário retira e devolve o carro. É preciso fazer 

cadastro no programa e aguardar o registro ser aceito.  
 
O cliente assina um termo de responsabilidade e depois agenda um teste com um 

técnico para conhecer os veículos, cuja primeira meia hora de uso custa R$ 20.  
 

Em São Paulo, Domingos continua em busca de parceiros para expandir o 
compartilhamento de elétricos. O empresário prevê investir R$ 25 milhões até o fim 
de 2017.  

 
"Queremos colocar quatro carros por quilômetro quadrado, para que o cliente não 

precise andar mais que 250 metros para chegar ao veículo. No futuro, depois de 
criarmos a cultura de utilização do serviço, esperamos ter entre 5.000 e 10.000 

veículos."  
 
Inicialmente, serão 15 "home zones" em São Paulo, localizadas no Jardim Europa, na 

Vila Olímpia, na Vila Nova Conceição e no Itaim Bibi. Depois, Moema e região da 
Berrini. Estão previstas quatro etapas de expansão. 

 
A limpeza dos veículos será feita por equipes móveis, nos pontos de parada.  
 

A expansão das opções não poluentes depende das montadoras. Elas investem no 
compartilhamento na Europa e nos EUA e estudam adotar o modelo aqui, mas é 

realidade distante a chegada de frotas movidas a eletricidade.  
 
"Nossa intenção é desenvolver rapidamente novas estratégias de mobilidade, e 

queremos trazer nosso sistema de compartilhamento para o Brasil. Mas começar com 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2017/07/1899359-novas-plataformas.shtml


elétricos seria complicar o projeto", diz Pablo Averame, vice-presidente de marketing 
e mobilidade da PSA Peugeot Citroën na América Latina.  
 

Ele se refere ao aplicativo Free2Move, que gerencia serviços de compartilhamento. A 
estratégia busca transformar a empresa em "provedora de mobilidade", conceito em 

alta em tempos de mudanças na indústria.  
 

Na Europa, o serviço é impulsionado por carros elétricos. No Brasil, não há planos –
nem rede de recarga ou lei que viabilize importações ou produção desses veículos.  
 

 

Adriano Vizoni/Folhapress  

 

 

 

Carros da empresa LDS Group, que vai oferecer o serviço de compartilhamento de 

carros elétricos em São Paulo 
 

 

Urbano e ecológico 

Ideia pode reduzir a poluição e o trânsito  
160 km 
é a autonomia média dos modelos de carros elétricos que serão disponibilizados em 

São Paulo  
300 

veículos deverão compor a frota do serviço Urbano LDSharing até o fim de 2018, com 
50% deles movidos a energia elétrica  
12 

estações de compartilhamento e recarga fazem parte do programa Vamo, em 
Fortaleza  

15 
"home zones" funcionarão no início, em São Paulo, espalhadas por Jardim Europa, Vila 
Olímpia, Vila Nova Conceição e Itaim Bibi. Estão previstas quatro etapas de expansão  

20 
veículos elétricos chineses são usados na capital cearense  

 

Banco Mercedes faz 1ª venda pelo canal MPME 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

  
 
 

 
 

 
O Banco Mercedes fechou sua primeira operação de financiamento pelo novo canal 

MPME, ferramenta lançada pelo BNDES no fim de junho para facilitar o acesso ao 
crédito para micros, pequenas e médias empresas.  
 

O contrato foi fechado para a compra de um extrapesado Actros 2651 modelo 2017 e 
dois implementos. O valor total financiado na operação foi de R$ 428 mil. O Canal 

MPME é uma plataforma que permite que pequenos empreendedores conheçam 
diretamente as linhas de crédito oferecidas pelo BNDES e submetam seu pedido de 
financiamento aos agentes financeiros cadastrados na plataforma.  

 
Destinado a pessoas jurídicas com faturamento anual até R$ 300 milhões e a pessoas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26086/banco-mercedes-faz-1a-venda-pelo-canal-mpme


físicas que atuem como transportadores de carga autônomos ou produtores rurais, o 
Canal MPME permite aos empresários e microempreendedores que façam um cadastro 
e manifestem pela internet (www.bndes.gov.br/canal-mpme) seu interesse em 

obter crédito. Nessa plataforma é possível identificar as linhas de crédito mais 
adequadas para o empreendimento, simular a operação e apontar os agentes 

financeiros de sua preferência.  
 

O sistema, então, permite que as instituições bancárias entrem em contato com o 
solicitante, permitindo que ele negocie as melhores condições e taxas bancárias. O 
canal também pode ser acessado por celulares e tablets.  

 
“Essa iniciativa é uma importante porta de entrada e um facilitador que vai ajudar a 

ampliar o acesso ao crédito”, afirma o diretor comercial do Banco Mercedes-Benz, 
Diego Marin. Além dessa ferramenta, a instituição oferece outras opções como Crédito 
Direto ao Consumidor (CDC), Finame, leasing financeiro e leasing operacional, além 

das opções de seguros integradas aos planos de financiamento.  
 

Volvo Bus vende os 1ºs biarticulados na Guatemala 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business  
   

 
 

 
 
  

 
A Volvo Bus vendeu os primeiros ônibus biarticulados para o Transmetro, sistema de 

BRT na cidade da Guatemala, capital do país, o primeiro da América Central a adquirir 
modelos biarticulados, capazes de transportar cerca de 270 passageiros. São dez 
unidades em um lote com outros vinte modelos articulados. Os novos veículos foram 

adquiridos pela administração municipal por meio de licitação. 
 

“Estamos consolidando ainda mais nossa posição de liderança em sistemas BRT na 
América Central”, afirma o presidente da Volvo Bus para a América Latina, Fabiano 
Todeschini. 

 
Os novos veículos fazem parte de um plano de investimento para renovação gradual 

da frota do sistema de transporte público da cidade, que prevê a substituição de 
veículos mais antigos por modelos com maior capacidade. 
 

“Esta renovação mostra a satisfação do operador com a qualidade e a performance 
dos nossos veículos e aumenta ainda mais nossa responsabilidade de melhoria 

contínua de nossos produtos e do nosso pós-venda”, afirma o diretor de negócios e 
projetos estratégicos da Volvo Bus na América Latina, Euclides Castro. 

 

Vendas de usados avançam 9,7% no semestre 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business  

 
O mercado de veículos usados segue com desempenho positivo: as vendas de janeiro 

a junho cresceram 9,7% na comparação com iguais meses do ano passado, de acordo 
com dados da Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias. Os dados mostram 
que mais de 5,25 milhões de veículos trocaram de dono nos seis primeiros meses 

deste ano contra as 4,78 milhões unidades verificadas em 2016. 
 

Todos os segmentos tiveram os volumes elevados: os leves tiveram aumento de quase 
10%, para um total de 5,07 milhões de unidades, enquanto pesados chegaram a 187,6 
mil unidades, alta de 6,7%. 

http://www.bndes.gov.br/canal-mpme
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26085/volvo-bus-vende-os-1os-biarticulados-na-guatemala
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O destaque vai para ônibus usados, que tiveram o maior índice de crescimento, 28,1%, 
indicando a transferência de 24,1 mil unidades. Os automóveis somaram 4,38 milhões 
de unidades usadas vendidas, volume 10,1% maior do que o apurado na primeira 

metade do ano passado. 
  

As transferências de caminhões no primeiro semestre superaram as do ano passado 
em 4,1%, para 163,4 mil unidades. Já para comerciais leves, houve alta de 8,2%, 

para 685 mil. 
 
Segundo a Fenabrave, foram vendidos em média quase 5 veículos usados para cada 

novo registrado no semestre. Ainda de acordo com a entidade, a venda de usados 
corresponde a 15% em média do faturamento total das concessionárias, sendo 60% 

composto com a venda de novos e 25% de pós-venda. 
 

Mercedes exporta lote de 40 caminhões Atego 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business  
 

  
 
 

 
 

 
 

A Mercedes exportou 40 caminhões Atego 1725 4x4. Do total, 26 irão para Serra Leoa, 

na África Ocidental, e as 14 restantes seguirão para Abu Dhabi, capital dos Emirados 
Árabes Unidos. No continente africano os caminhões vão atuar no transporte de 

mineiros e de água dentro das mineradoras. Na capital árabe serão utilizados pelo 
Ministério da Defesa para o transporte de tropas.  
 

Todos os veículos passaram pelo centro de customização para clientes, um dos setores 
da fábrica de São Bernardo do Campo. Os modelos para os Emirados Árabes 

receberam escape vertical, pneus mais largos e eficientes em uso fora de estrada e 
pintura de base para camuflagem.  
 

Os caminhões para Serra Leoa foram exportados com as carrocerias para transporte 
dos mineiros, com os tanques de água e também com pneus mais largos. A Mercedes-

Benz do Brasil vende para mais de 40 países da América Latina, África e Oriente Médio.  
 
“O desempenho da empresa nas exportações tem evoluído de forma significativa. Em 

2015 foram enviados 4.653 caminhões e no ano seguinte o volume chegou a 6.382 
unidades. As vendas de ônibus, no mesmo período, saltaram de 5.902 para 6.527”, 

destaca Philipp Schiemer, presidente da Mercedes do Brasil e CEO para a América 
Latina.  

 
No acumulado até junho de 2017 a montadora embarcou 3.965 caminhões, 44,3% a 
mais que no mesmo período do ano anterior. As vendas de ônibus somaram 3.354 

unidades, um acréscimo de 24,2% sobre o primeiro semestre do ano passado.  
 

Nissan prepara novo ciclo de investimentos 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Nissan terá nos próximos dois ou três meses a definição de um novo ciclo de 
investimentos para a América Latina. A informação partiu de Marco Silva, novo 

presidente da montadora no Brasil e vice-presidente de finanças para a América 
Latina. “É uma nova estratégia de médio prazo. O ciclo ficará em vigor entre 2018 e 
2022, com uma pequena sobreposição ao atual, válido até 2018”, afirma.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26084/mercedes-exporta-lote-de-40-caminhoes-atego
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26082/nissan-prepara-novo-ciclo-de-investimentos


 
O plano que ainda está m vigor resultou na construção da fábrica de Resende (RJ) por 
R$ 2,6 bilhões e também em R$ 750 milhões extras nesta unidade para a 

nacionalização do utilitário esportivo Kicks (veja aqui). 
 

Em entrevista durante a apresentação do carro nacional, Marco Silva admitiu que 2017 
será melhor do que o ano passado como resultado daquilo que chamou de inércia 

positiva.  
 
“Vamos continuar, mas até quando? Ela tem de ter sustentação na economia.” O 

executivo evitou comentar a situação política, mas diz que fora do Brasil já há quem 
acredite que o último trimestre será de queda por aqui diante da persistência do 

quadro atual.  
 
Sobre o programa Rota 2030, que substitui o Inovar-Auto, ele afirmou que os motores 

dos carros à venda no Brasil continuarão com uma defasagem tecnológica de quatro 
a cinco anos em relação à Europa não só pelo menor poder aquisitivo do brasileiro: “A 

atualização da indústria local para produzir esses motores é muito cara.”  
 
O executivo também acredita que as fábricas manterão o desenvolvimento para 

utilização do etanol: “Ele continuará a ter espaço na indústria local principalmente 
como diferencial tecnológico e como maneira de se proteger contra novos 

aventureiros.”  
 
Para a fábrica de Resende a expectativa é produzir mais de 80 mil veículos neste ano 

fiscal, que termina em 31 de março de 2018. “Desse total, 45% serão do Kicks.” O 
modelo estreou no Brasil em agosto de 2016, vindo do México. Sua produção local 

começou em abril de 2017 já responde por metade dos 250 carros montados por dia.  
 
A nacionalização resultou em quatro novas versões, uma delas com transmissão 

manual de cinco marchas. O carro fez a participação da Nissan em automóveis e 
comerciais leves superar os 3% em 2016 e atingir 3,4% no acumulado de 2017.  

 
Marco Silva assumiu a presidência da Nissan do Brasil em abril deste ano. O executivo 
está na montadora há dois anos. É graduado em Administração de Empresas pela 

Universidade Metodista de Piracicaba (SP), tem pós-graduação em Finanças e 
Auditoria pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) e mestrado em controle 

financeiro pela Fundação Getúlio Vargas. Antes da Nissan ele atuou na General Motors, 
onde ficou de 1991 a 2015.  
 

Bosch cresce com cidades inteligentes 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
Rolf Bulander: aposta na tecnologia para vencer o caos das megacidades 

 
No cenário futuro até 2050 em que 6 bilhões de pessoas, cerca de dois terços da 

população mundial, deverão viver nas megacidades, o dobro do número atual, fazendo 
triplicar o volume de tráfego urbano, a Bosch aposta todas as suas fichas no 
desenvolvimento de tecnologia da mobilidade, com a oferta de produtos e serviços 

para vencer o caos da urbanização, ajudando assim a criar as chamadas cidades 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26071/kicks-da-nova-vida-a-nissan-em-resende
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26080/bosch-cresce-com-cidades-inteligentes


inteligentes (smart cities). “Com soluções tecnológicas, a Bosch poderá ajudar a 
melhorar a qualidade de vida nas megacidades, com mobilidade livre de emissões, 
livre de estresse e livre de acidentes”, resume Rolf Bulander, presidente da divisão 

Mobility Solutions, como passou a ser chamada a unidade de negócios automotivos de 
um dos três maiores fornecedores de componentes e sistemas da indústria automotiva 

global.  
 

Mais do que desenvolver a mobilidade inteligente, a companhia de origem alemã, que 
nasceu em 1886 junto com os pioneiros da motorização do planeta, espera ganhar 
uma boa parcela dos € 700 bilhões em negócios ligados ao desenvolvimento das 

cidades inteligentes estimados até 2020, com crescimento de 19% ao ano.  
 

A Bosch já está envolvida em 14 projetos de smart cities, incluindo São Francisco, nos 
Estados Unidos, e Tianjin, na China. A expectativa é que pelo menos 80 das maiores 
metrópoles do mundo sigam nesse sentido, como já está acontecendo com Londres, 

no Reino Unido, e Cingapura, na Ásia.  
 

A Bosch traçou sua estratégia na rota desse futuro próximo e já dobrou o volume de 
negócios relacionados com setor nos últimos dois anos. As vendas de sistemas 
avançados de assistência ao motorista, como controles direção e frenagem automática 

que ajudam a reduzir acidentes e o estresse no trânsito, já atingiram € 1 bilhão no 
ano passado, as compras de radares veiculares cresceram 60% e as de câmeras 

veiculares 80%.  
 
A divisão Mobility Solutions emprega 227 mil pessoas no mundo e faturou € 43,9 

bilhões em 2016. Este ano a expectativa é que a unidade vai crescer 7%, três vezes 
mais rápido do que a produção global de veículos. “Estamos avançando mais rápido 

do que o mercado e, como fornecedor de sistemas automotivos, somos acima de tudo 
um parceiro inovador da indústria.  
 

Mais ainda, estamos evoluindo para ser um provedor de serviços para usuário de ruas 
e estradas”, destacou Bulander, durante sua apresentação no Bosch Mobility 

Experience 2017, evento realizado esta semana em Boxberg, no campo de provas da 
empresa na Alemanha, para demonstrar as principais tecnologias em 
desenvolvimento.  

 
INVESTIMENTO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 
Para se preparar para o futuro a Bosch investe pesado em pesquisa e 
desenvolvimento, mais de € 7 bilhões por ano. No começo de 2018, mais 4 mil pessoas 

devem se juntar ao time de 48 mil empregados que trabalham nas áreas de P&D da 
empresa em todo o mundo, 1,4 mil deles alocados em um centro dedicado em 

Reninngen, na Alemanha, em um conjunto de 14 prédios futuristas inaugurado em 
2014, onde foram investidos € 310 milhões para criar um amplo ambiente de inovação 

integrada e atrair as melhores mentes do setor.  
 
“Nossos esforços para ajudar a criar um ambiente urbano livre de emissões, estresse 

e acidentes estão ligados a três desenvolvimentos tecnológicos: automação, 
eletrificação e conectividade”, afirma Bulander.  

 
A Bosch concentra boa parte de suas atividades e investimentos de pesquisa e 
desenvolvimento nessa atual “santa trindade” tecnológica da indústria automotiva 

global, com o objetivo de fazer todos os meios de transporte de uma cidade inteligente 
convergir para essa tendência.  

 
“Serviços de mobilidade multimodal que os usuários possam reservar com alguns 
cliques de um mouse terão papel fundamental para reduzir os congestionamentos”, 

acrescenta o executivo. “Não existe cidade inteligente sem trânsito inteligente, e não 
existe tráfego inteligente sem conectividade”, completa.  



A automação, eletrificação e conexão em nuvem dos veículos em vários níveis já 
começou desde o início desta década, em uma rota tecnológica levada adiante por dez 
entre dez fabricantes de veículos e seus maiores fornecedores de sistemas, como é o 

caso da Bosch. 
 

Em boa medida as três evoluções estão em curso rápido de evolução, mas a verdadeira 
revolução começa a acontecer na virada da década. Sinal desses novos tempos, a 

Bosch fechou este ano acordo com a Daimler para juntas trabalharem no 
desenvolvimento de um Mercedes-Benz completamente autônomo a ser laçado 
comercialmente já em 2022.  

 
Ao mesmo tempo em que avança velozmente em sistemas avançados de assistência 

e direção autônoma, dotados de inteligência artificial para reduzir acidentes e o 
estresse ao dirigir, a Bosch investe € 400 milhões por ano em eletrificação do 
powertrain veicular como sua aposta principal para baixar emissões. As soluções já 

desenvolvidas e em desenvolvimento começam em carros meio híbridos com bateria 
de 48 volts, híbridos completos e totalmente elétricos, incluindo scooters e minicarros, 

sem deixar de lado a melhoria da eficiência dos motores a combustão.  
 
“Nas cidades do futuro, eletromobilidade e motores convencionais serão parte da 

solução. Temos investido muito dinheiro e tempo na eletrificação, mas só isso não será 
suficiente para reduzir as emissões ao nível que precisamos”, pontua Bulander.  

 
Para ele, os biocombustíveis como o etanol também são parte da solução: “Estamos 
atentos a isso, mas é uma questão regional. A situação de produção e consumo de 

biocombustíveis na Europa é completamente diferente do Brasil, onde biocombustíveis 
já são largamente utilizados”, ponderou.  

 
Enquanto as megacidades mudam o conceito de mobilidade e transformam a indústria 
automotiva, a Bosch confia em sua própria capacidade de evolução nesse novo meio 

ambiente para continuar a escrever novos capítulos de sua centenária história. 
“Esperamos por grande crescimento dos negócios nessa área nos próximos anos.  

 
Os desafios do tráfego são enormes e as pressões para lidar com ele também. 
Podemos oferecer soluções que vão desde aplicativos para encontrar estacionamentos 

até sistemas para manter o ar limpo”, diz Bulander.  
 

“Vamos continuar a ser um fornecedor da indústria automotiva, mas em cima disso 
estamos evoluindo para ser um provedor de serviços de mobilidade. Para elaborar 
esses novos conceitos, também estamos revisando o conceito da Bosch”, define. 

 

Toyota participará do Planejamento Automotivo 2018 

10/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Celso Simomura, vice-presidente de compras da Toyota do Brasil, confirmou a 
participação no workshop Planejamento Automotivo 2018, que Automotive Business 
promoverá no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo, dia 22 de agosto.  

 
O executivo, que também responde pelas áreas de relações públicas, assuntos 

governamentais e engenharia na montadora, analisará o desempenho do supply chain 
em painel de debates que terá a presença de Carlo Martorano, diretor de compras da 
CNH Industrial, e Tarcísio Costa, diretor de gestão de materiais da ZF América do Sul.  

 
O workshop analisará a recuperação da atividade na indústria automobilística, que já 

começa a se desenhar com o balanço positivo nos resultados do primeiro semestre do 
ano e tem se acentuado pelos crescentes volumes de exportação de veículos, que 
apontam um crescimento de 35,6%, para 705 mil unidades. O objetivo do evento é 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26078/toyota-participara-do-planejamento-automotivo-2018


trazer informações relevantes para a finalização do plano de negócios e do budget 
para o próximo ano.  
 

O programa terá palestra da Anfavea na abertura, para análise da evolução do 
programa Rota 2030, coordenado pelo MDIC, o Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, e reunirá projeções para o desempenho das 
montadoras. O Sindipeças foi convidado para avaliar as perspectivas no segmento de 

autopeças, com George Rugitsky, conselheiro da entidade e presidente da 
Freudenberg-NOK.  
 

Estarão em foco no programa as condições para a retomada do segmento de 
caminhões e ônibus, com a participação de Ricardo Alouche, vice-presidente de 

vendas, marketing e pós-venda da MAN Latin America, e Roberto Leoncini, vice-
presidente de vendas e marketing de caminhões da Mercedes-Benz.  
 

O worskhop inclui palestra da consultora Letícia Costa, com insights para o 
planejamento, e apresentação da Deloitte centrada nas oportunidades de negócios no 

período pós-crise. Octavio de Barros, diretor executivo do Instituto República, 
atenderá ao ciclo de palestras fornecendo informações para orientar a tomada de 
posições no campo econômico e financeiro.  

 
Para definir o forecast do mercado automotivo foram convidados Carlos da Silva, 

gerente de produção da IHS Markit para a América do Sul, Vitor Klizas, presidente da 
Jato Dynamics, e Carlos Reis, presidente da Carcon Automotive.  
 

Após o almoço Automotive Business organizará uma rodada de negócios, quando 
representantes de compras e engenharia de montadoras e sistemistas receberão os 

participantes do workshop em estandes personalizados.  
 
Como alternativa à rodada de negócios, os interessados poderão assistir a duas 

palestras especiais – uma com Paulo Cardamone, presidente da Bright Consulting, 
focada nos cenários para a indústria até 2025, e outra com Jaakko Tammela, diretor 

da Fjord, e Valter Pieracciani, diretor da Pier, especialistas em inovação e na 
reinvenção das organizações.  
 

Clique aqui para obter mais informações sobre o workshop.  
 

Máquinas agrícolas: produção subiu 41,4% em 2017 

10/07/2017 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 
A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias apresentou alta de 41,4% no primeiro 

semestre de 2017, segundo dados divulgados pela Anfavea na semana passada. A 
produção acumulada no período foi de 29 mil unidades, contra as 20,5 mil fabricadas 

em 2016. 
 
Apesar do crescimento expressivo, o total fabricado ainda está abaixo da média (36,5 

mil unidades) de produção dos primeiros semestres dos últimos 10 anos. O volume do 

http://www.planejamento2018.com.br/
http://www.usinagem-brasil.com.br/12151-maquinas-agricolas-producao-subiu-414-em-2017/


primeiro semestre de 2017 supera apenas os mesmos períodos dos anos de 2007, 
2009 e 2016.  
 

Em junho, a produção somou 5,5 mil unidades, retração de 5,8% na comparação com 
as 5,9 mil de maio, mas 18,5% superior as 4,7 mil de junho do ano passado. As 

exportações em 2017 estão em 5,7 mil unidades, o que significa crescimento de 28,5% 
sobre as 4,5 mil do ano passado. 

 
As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias no acumulado do ano foram 
de 21,3 mil unidades, resultado 21,8% maior que as 17,5 mil do ano passado. Em 

junho 4,1 mil unidades foram comercializadas, resultado estável tanto contra maio 
quanto contra junho de 2016. 

 

Fagor Automation cresce globalmente acima das expectativas 

10/07/2017 – Fonte: Usinagem Brasil 

 

 
 

A Fagor Automation fechou o primeiro semestre de 2017 com crescimento de 16%, 
cinco pontos acima do esperado. O resultado, segundo José Perez Berdud, diretor-
geral da empresa espanhola, que assumiu o comando no ano passado, se deve em 

parte ao desempenho da companhia no mercado asiático. 
 

“2017 está sendo um ano importante de recuperação e crescimento na Ásia, en 
particular na China, na Coreia do Sul e em Taiwan”, explicou Berdud, durante visita à 
Feimafe 2017. Outros mercados também têm contribuído para a expansão dos 

negócios, em especial a Europa, Estados Unidos, Canadá e inclusive o Brasil. 
 

Outro fator que tem impulsionado os negócios da empresa é a linha de transdutores 
(encoders). Há alguns anos, a Fagor investiu pesado na construção de uma fábrica 
moderna e exclusiva para a produção de encoders na Espanha.  

 
Com isso, conseguiu posicionar-se estrategicamente no mercado como alternativa ao 

tradicional líder desse segmento e, desde então, não para de crescer e conquistar 
clientes entre os principais fabricantes de máquinas do mundo. “É a nossa área de 
maior crescimento hoje. Enquanto a linha de CNCs e acionamentos cresce 13%, a 

linha de transdutores está crescendo 25% em 2017”, informa o executivo. 
 

Nessa linha inclusive estão os mais recentes lançamentos da Fagor Automation: uma 
família de encoders angulares e uma família de encoders lineares. “São produtos ainda 
mais robustos e precisos e que têm nos permitido crescer principalmente no segmento 

das máquinas de 5 eixos”, informa Berdud. 
 

Mercado Brasileiro - A filial brasileira registrou crescimento no primeiro trimestre de 
2017. ”Esse fato nos faz ter esperança de que o Brasil caminhe no sentido de uma 

recuperação”, comenta Berdud.  
 
“Sigo pensando que o Brasil é um país rico e que em algum momento tende a uma 

grande expansão – quem sabe o ponto de inflexão da curva não ocorra no segundo 
semestre”, disse, acrescentando que a “Fagor Automation continua apostando no 

Brasil”. 
 
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/12145-fagor-automation-cresce-globalmente-acima-das-expectativas/


Robotizada, usina revela nova cultura da Gerdau 

10/07/2017 – Fonte: CIMM 
 

A temperatura está próxima de 1.565 graus Celsius e o local é fechado. Máquinas do 
tamanho de um edifício de dois andares conduzem do alto três gigantescas palhetas 

alaranjadas pelo fogo a um imenso tonel onde há milhares de pedaços de sucatas de 
aço. O choque das palhetas com as sucatas produz um show de faíscas. As descargas 

elétricas e o fogo ofuscam a visão até daqueles que estão usando óculos protetores. 
Os ruídos são tão intensos que é necessário usar um tapa-ouvido.  
 

O ar ganha diversos feixes nebulosos e mesmo com casacos elaborados com tecidos 
protetores é possível sentir ondas constantes de calor, como se as pessoas estivessem 

diante da grelha de uma churrasqueira gigante. 
 
Muito próximo ao fogo, há um robô pronto para fazer ajustes no material resultante 

do contato da sucata com o fogo. Ele usa um imenso braço, com cumprimento 
equivalente a duas pessoas. 

 
Antes da chegada do robô, eram três funcionários por turno de oito horas que faziam 
esse serviço. Até a década passada era difícil virar o ano sem a ocorrência de ao menos 

um acidente. Mas a chegada do androide faz parte de um processo de automação que 
tornou a usina de Petersburg, no interior do Estado da Virgínia, uma das cinco mais 

eficientes na siderurgia mundial. Os acidentes zeraram nos últimos anos e a produção 
aumentou. 
 

Considerada uma joia da Gerdau, a usina tem capacidade para entregar 900 mil 
toneladas de aço por ano. De lá, saíram perfis estruturados que hoje estão no World 

Trade Center, em Nova York, no estádio Soldier Field, em Chicago, na ponte Cooper 
River, em Charleston, na Carolina do Sul, e no campus da Apple, em Cupertino, na 
Califórnia. 

 
Sozinha, a unidade de Petersburg consome mais energia do que toda a cidade de 

Richmond, a capital da Virgínia, com mais de 200 mil habitantes. A conta supera US$ 
2,5 milhões mensais. Em troca, a usina produz 150 tamanhos e formatos diferentes 
de vigas de aço.  

 
Apenas outras duas unidades nos Estados Unidos, na Pensilvânia e no Texas, 

conseguem fazer produtos em tamanhos e quantidades semelhantes. "É uma das 
usinas mais estruturadas dos Estados Unidos", definiu Peter Campo, presidente da 
Gerdau no país. "Os perfis estruturados feitos lá são relativamente únicos no planeta." 

 
No mundo, Petersburg está numa lista restrita ao lado de outras quatro usinas no 

Japão, em Luxemburgo, na China e no Oriente Médio, capazes de produzir lâminas de 
aço de grande porte para vários usos. Algumas chapas têm formatos em "U" e outras 

em "I".  
 
As diferentes dimensões permitem a utilização nas mais diversas obras, inclusive para 

a contenção de água e areia em grandes quantidades. "Elas funcionam para fazer 
obras na construção de metrôs e de barragens", diz André Gerdau Johannpeter, 

presidente global do grupo. Algumas chapas de Petersburg estão no Canal do Panamá.  
 
A automação dessa usina faz parte da estratégia da Gerdau, nos últimos três anos, de 

fazer produtos diferentes de acordo com novas demandas do mercado. Isso envolve 
desenvolver sistemas com alto grau de sensibilidade e mecanismos digitalizados que 

serão utilizados dentro do ambiente inóspito das fábricas da indústria pesada. 
 
Próximo ao forno de Petersburg, lâminas de aço com cores de lava e o cumprimento 

de um andar alto de um edifício são transportadas por linhas verticais por rolamentos 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15767-robotizada-usina-revela-nova-cultura-da-gerdau


especiais antes de ganhar os retoques finais. A manutenção do sistema de transporte 
das vigas alaranjadas pelo fogo é feita por um sistema desenvolvido pela GE para 
turbinas de aviões.  

 
Com ele, a usina não tem de parar a produção para ver se as máquinas correm o risco 

de quebrar pelo peso e pela temperatura alta das chapas. Um computador avisa 
eventuais avarias, os rolamentos são trocados e a usina funciona durante seis dias e 

meio por semana sem paralisações. No lado externo da unidade, uma área maior do 
que três campos de futebol está tomada por cilindros gigantes que tornam possível o 
rolamento das lâminas e são constantemente trocados. 

 
A usina tem 300 funcionários e é a terceira maior da Gerdau América do Norte. A 

robotização retirou algumas vagas daqueles que ficavam próximos ao forno. Por outro 
lado, Petersburg passou a contratar pessoal mais especializado e com salários 
melhores.  

 
Alguns são engenheiros que surgem de programas desenvolvidos pela Gerdau. 

"Sempre que se puder remover uma pessoa de perto do forno é algo bom a se fazer", 
disse Gustavo Rodrigues, um dos brasileiros que trabalha na usina. Há 20 anos no 
ramo, diz que Petersburg é a unidade mais moderna em que trabalhou. "A automação 

é o destino dessa indústria e a inovação também ajuda a evitar acidentes", diz. 
 

Os robôs que trabalham próximos ao forno foram adquiridos junto à companhia 
italiana BM, que atua especificamente no desenvolvimento de soluções para a indústria 
siderúrgica. A Gerdau está buscando outras parcerias para melhorar a eficiência de 

suas unidades. 
 

André Gerdau contou ao Valor que está constantemente à procura de "startups" com 
ideias inovadoras para a produção e logística na indústria pesada. "Elas nos trazem 
soluções logísticas, de informação mais rápida, de estatísticas. São pessoas e 

empresas muito ágeis, que vivem de desafios e nos entregam resultados muito bons", 
revelou. 

 
Algumas dessas empresas já estão atuando dentro de usinas no Brasil, onde as 
unidades contam com mais de mil sensores digitais que, agora, deverão se espalhar 

pelos Estados Unidos a partir de novas parcerias, como a realizada com a GE. "É um 
novo ecossistema que surgiu com empresas ágeis, rápidas e com uma mentalidade 

diferente. Chamamos de contaminação positiva o fato de trazer 'startups' para dentro 
da Gerdau", definiu o presidente. 
 

Próximos aos fornos, os sensores ajudam a prevenir eventuais falhas no sistema na 
fabricação das lâminas, mantendo a continuidade da produção num processo de 

inteligência artificial que foi levado para dentro da indústria pesada. Os funcionários 
da unidade de Petersburg observam e monitoram os robôs ao lado do fogo com a clara 

visão de que eles são o futuro do setor de siderurgia. 
 

Energia solar fotovoltaica pode crescer mais de 300% até o fim do ano 

10/07/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A geração de energia solar fotovoltaica no Brasil atingirá o patamar de 1.000 
megawatts (MW) de capacidade instalada até o fim do ano, de acordo com projeção 
da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). O número representa 

um crescimento de 325% em relação à capacidade atual de 235 MW, suficiente para 
abastecer cerca de 60 mil residências, com até cinco pessoas em cada uma. 

 
A estimativa feita pelo setor coloca o país entre os 30 principais geradores dessa fonte 
de energia no mundo, com a expectativa de estar entre os cinco primeiros até 2030 

http://www.bemparana.com.br/noticia/513456/energia-solar-fotovoltaica-pode-crescer-mais-de-300-ate-o-fim-do-ano


em potência instalada anual. Atualmente, estão contratados, por meio de leilões de 
energia, cerca de 3.300 MW, que serão entregues até 2018. 
 

Os investimentos até o fim de 2017 deverão somar R$ 4,5 bilhões. O crescimento da 
capacidade instalada favorece ainda a geração de empregos em toda a cadeia 

produtiva. Pelos cálculos do setor, para cada MW de energia solar fotovoltaica 
instalados, são gerados de 25 a 30 postos de trabalho. 

 
Para o presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, o desempenho dos últimos anos mostra 
que o setor passou ao largo da crise econômica brasileira. “O crescimento no ano da 

potência instalada vai ser mais de 11 vezes mostrando que o setor está em uma fase 
diferente da economia brasileira, ainda em um processo lento de recuperação, 

enquanto esse setor sequer enxergou a crise. Crescemos a 300% ao ano durante os 
anos de crise e agora com esse começo de recuperação continuamos crescendo a taxas 
elevadas”, destacou Sauaia em entrevista à Agência Brasil. 

 
Custo 

O avanço da energia solar fotovoltaica no Brasil tem permitido ainda a redução de 
preços para os consumidores. Segundo o presidente da associação, a energia solar 
fotovoltaica registrou uma importante redução de preços nos últimos anos, porque 

este tipo de tecnologia se tornou 80% mais barata.  
 

No Brasil já é mais barato, em algumas regiões, gerar a própria energia com a 
instalação dos painéis solares no telhado do que comprar a energia da rede de 
distribuição.  

 
“Investir em energia solar fotovoltaica não é mais uma decisão puramente ambiental 

ou de consciência da sustentabilidade, mas acima de tudo, o principal motivo que faz 
as pessoas investirem nesta tecnologia é economia no bolso e competitividade para 
as empresas”, ressaltou Rodrigo Sauaia. 

 
A economia na conta já foi sentida por Adriana Maria Silva, de 47 anos, presidente da 

Creche Comunitária Mundo Infantil, na comunidade Santa Marta, do Morro Dona 
Marta, em Botafogo, zona sul do Rio.  
 

“A gente pagava uma conta muito alta. Hoje a gente tem uma conta que pode pagar 
e com o dinheiro que sobra a gente pode investir na instituição, em alimentação, no 

material pedagógico, na manutenção do prédio”, disse. 
 
Com a geração de energia por meio dos painéis instalados no telhado dos prédios da 

instituição, a creche já tem somado crédito da Light, a companhia de abastecimento 
de energia do local. “O que vem hoje é mínimo e tem mês que não vem conta para a 

gente pagar”, completou Adriana, referindo-se aos créditos obtidos com a geração da 
energia solar. 

 
A creche foi o projeto piloto instalado na comunidade pela Insolar, um negócio social, 
que é um tipo de empresa autossustentável financeiramente sem distribuição de 

dividendos, voltada para solucionar um problema social e/ou ambiental. Mas a creche 
não foi a única a ter bons resultados com a redução dos custos. O dinheiro que deixou 

de ir para o pagamento das tarifas foi usado para a ampliação do prédio da associação 
de moradores, com a construção de salas para aulas de modalidades esportivas e de 
canto. 

 
A discussão para o desenvolvimento do uso de energia solar no Morro Dona Marta 

começou em 2015. Segundo Henrique Drumond, um dos fundadores da Insolar, com 
a parceria de empresas privadas e até do Consulado da Alemanha no Rio, a 
comunidade já tem 33 espaços comunitários funcionando com essa fonte renovável 

por meio de 190 painéis. Além disso, os projetos permitiram a capacitação de 35 



moradores da comunidade sobre o funcionamento da fonte de energia e manutenção 
dos equipamentos.  
 

Todas as estações do sistema de transporte do plano inclinado operam com painéis 
que tem acopladas baterias para evitar interrupção no tráfego caso haja corte de 

energia. “Fizeram a instalação na própria comunidade e depois todos, divididos em 
equipes, instalaram refletores solares de emergência. Quando falta luz em alguns 

pontos do Santa Marta, esse sistema liga automaticamente e ilumina o caminho dos 
moradores”, acrescentou Drumond. 
 

A comunidade ganhou ainda o coletivo Santa Mídia, utilizado para divulgação  de 
assuntos de interesse dos moradores. “É uma mídia comunitária com uma televisão 

que fica na estação 1 do plano inclinado e divulga os informes da comunidade, sobre 
mutirões, campanhas de vacinação, anúncios. É abastecida com energia solar e a 
gente fez uma intervenção com o projeto Morrinhos, que fez na estação, ao redor da 

Santa Mídia, que foi toda grafitada, uma instalação deles”, completou. 
 

Habitação popular 
A energia solar já está sendo utilizada em projetos de residências de interesse social. 
Numa parceria com a Absolar, o governo de Goiás lançou as primeiras 149 moradias 

do Programa Casa Solar, que prevê até o fim do ano chegar a 1,2 mil. Para o presidente 
da associação, a iniciativa é um caminho para que este tipo de fonte de energia possa 

se estender a todas as faixas de renda da população. 
 
 “Um sistema como foi utilizado em Goiás pode reduzir em até 70% o custo com 

energia elétrica e esse dinheiro que alivia o orçamento da família para investir mais 
na qualidade de vida, da sua alimentação e da educação”, destacou, sugerindo que o 

governo federal insira este tipo de energia nos seus projetos de habitação. 
 
Leilões 

No sentido de garantir o processo de desenvolvimento e dar maiores perspectivas para 
essa fonte renovável, além de segurança nos futuros investimentos, o presidente da 

Absolar defendeu a volta dos leilões de compra de energia solar fotovoltaica. 
 
Segundo ele, foi cancelado um certame previsto para o fim do ano passado na área 

de geração centralizada de usinas de grande porte incluindo a energia eólica. Segundo 
ele, o cancelamento desse leilão foi uma frustração nas expectativas do setor. 

 
“Gera uma insegurança de como serão os investimentos nos próximos anos e acaba 
dificultando a vinda de novos investimentos e de fabricantes para atuar no país. Para 

superar esse gargalo, a nossa expectativa é que o governo federal, por meio do 
Ministério de Minas e Energia, possa, ainda no ano de 2017, realizar um leilão de 

energia solar para que a gente tenha um sinal de continuidade de investimentos na 
fonte”, disse Rodrigo Sauaia. 

 
O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Augusto Barroso, 
informou à Agência Brasil que, no momento, o órgão e o Ministério de Minas e 

Energia estão fazendo uma série de análises para definir a realização de leilões de 
energia solar.  

 
Ele lembrou, no entanto, que esses certames são baseados nas demandas a contratar 
fornecidas pelas distribuidoras.  

 
“Efetivamente é a disposição a contratar das distribuidoras que vai definir o espaço 

para as compras de nova geração no Brasil. Isso afeta todas as fontes, não só a solar”, 
destacou. 
 

 



Câmbio para fim de 2017 segue em R$ 3,35, prevê Focus 

10/07/2017 – Fonte: Isto é Dinheiro 
 

O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 10, pelo 
Banco Central (BC), mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no 

fim de 2017 seguiu em R$ 3,35. Há um mês, estava em R$ 3,30. O câmbio médio de 
2017 permaneceu em R$ 3,26, ante R$ 3,22 de um mês antes. 

 
No caso de 2018, a projeção dos economistas do mercado financeiro para o câmbio 
no fim do ano foi de R$ 3,40 para R$ 3,45. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,40. 

Já a projeção para o câmbio médio do Relatório Focus no próximo ano seguiu em R$ 
3,40, ante os R$ 3,36 apontados quatro semanas atrás. 

 

http://www.istoedinheiro.com.br/cambio-para-fim-de-2017-segue-em-r-335-preve-focus/

