
 

 

20 DE SETEMBRO DE 2017 

Quarta-feira 

 PALESTRA: EFD - BLOCO K - ASPECTOS GERAIS 

 DESTAQUE IEDI DE HOJE: “BRASIL SOBE NO RANKING MUNDIAL DA INDÚSTRIA” 

 PARANÁ PERDE PARA SC E AGORA É O TERCEIRO ESTADO MAIS COMPETITIVO DO 

PAÍS 

 FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS ENTRAM EM GREVE; SERVIÇOS SERÃO AFETADOS 

 MOTORISTAS E COBRADORES DECIDEM SOBRE GREVE DE ÔNIBUS SÓ AMANHÃ 

 CÂMARA APROVA HONORÁRIOS PARA ADVOGADO EM AÇÃO COLETIVA TRABALHISTA 

 MINISTRO DO TRABALHO E PROCURADOR-GERAL DO MPT DISCUTEM AÇÕES 

 PELA 1ª VEZ DESDE 2015, REGIÃO DE CAMPINAS TEM 2 MESES SEGUIDOS DE 

CONTRATAÇÕES NA INDÚSTRIA, DIZ CIESP 

 RENEGOCIAÇÃO DE MULTAS DE EMPRESAS COM AUTARQUIAS DIVIDE OPINIÕES EM 

PLENÁRIO 

 GOVERNO QUER R$ 180 BI DO BNDES. O BANCO DIZ QUE FALTARÁ DINHEIRO 

PARA FINANCIAMENTOS 

 BNDES DESEMBOLSA R$ 4,724 BILHÕES EM AGOSTO 

 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE ENTRAR EM NEGOCIAÇÃO COMERCIAL 

 EMPRESAS FOCAM RETORNO SUSTENTÁVEL PARA ATRAIR INVESTIDORES, DIZ 

RELATÓRIO 

 OCDE PEDE QUE GOVERNOS GASTEM MAIS PARA MELHORAR PRODUTIVIDADE E 

FAÇAM REFORMAS 

 ILAN: COPOM CONSIDERA REDUÇÃO MODERADA DE CORTE DE JUROS COMO 

APROPRIADA 

 IIF: APESAR DA POLÍTICA, ÍMPETO PARA REFORMAS NO BRASIL VOLTOU A GANHAR 

FORÇA 

 CNSEG: SETOR DE SEGUROS ULTRAPASSA R$ 1 TRI E PODE ALAVANCAR NOVO CICLO 

NO BRASIL 

 DECISÃO SOBRE JUROS TRAZ DE VOLTA DEBATE SOBRE TLP 

 RECEITA COM REFIS DEVE SER REDUZIDA PARA R$ 8 BI 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Nikolas-Palestra-do-Bloco-K-Sindimetal-002.pdf
http://www.iedi.org.br/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/funcionarios-dos-correios-entram-em-greve-servicos-serao-afetados-1cwcen7tezmpnexhrvte8now8
http://www.bemparana.com.br/noticia/527022/motoristas-e-cobradores-decidem-sobre-greve-de-onibus-so-amanha
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/543102-CAMARA-APROVA-HONORARIOS-PARA-ADVOGADO-EM-ACAO-COLETIVA-TRABALHISTA.html
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=5007
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/pela-1-vez-desde-2015-regiao-de-campinas-tem-2-meses-seguidos-de-contratacoes-na-industria-diz-ciesp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/pela-1-vez-desde-2015-regiao-de-campinas-tem-2-meses-seguidos-de-contratacoes-na-industria-diz-ciesp.ghtml
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/543097-RENEGOCIACAO-DE-MULTAS-DE-EMPRESAS-COM-AUTARQUIAS-DIVIDE-OPINIOES-EM-PLENARIO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/543097-RENEGOCIACAO-DE-MULTAS-DE-EMPRESAS-COM-AUTARQUIAS-DIVIDE-OPINIOES-EM-PLENARIO.html
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/governo-quer-r-180-bi-do-bndes-o-banco-diz-que-faltara-dinheiro-para-financiamentos-5vqd9rqvuf1znk3yxckgxa2tk
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/governo-quer-r-180-bi-do-bndes-o-banco-diz-que-faltara-dinheiro-para-financiamentos-5vqd9rqvuf1znk3yxckgxa2tk
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-desembolsa-r-4724-bilhoes-em-agosto/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919982-inteligencia-artificial-pode-entrar-em-negociacao-comercial.shtml
http://www.bemparana.com.br/noticia/526929/empresas-focam-retorno-sustentavel-para-atrair-investidores-diz-relatorio
http://www.bemparana.com.br/noticia/526929/empresas-focam-retorno-sustentavel-para-atrair-investidores-diz-relatorio
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ocde-pede-que-governos-gastem-mais-para-melhorar-produtividade-e-facam-reformas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ocde-pede-que-governos-gastem-mais-para-melhorar-produtividade-e-facam-reformas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-copom-considera-reducao-moderada-de-corte-de-juros-como-apropriada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-copom-considera-reducao-moderada-de-corte-de-juros-como-apropriada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/iif-apesar-da-politica-impeto-para-reformas-no-brasil-voltou-a-ganhar-forca/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/iif-apesar-da-politica-impeto-para-reformas-no-brasil-voltou-a-ganhar-forca/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cnseg-setor-de-seguros-ultrapassa-r-1-tri-e-pode-alavancar-novo-ciclo-no-brasil/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cnseg-setor-de-seguros-ultrapassa-r-1-tri-e-pode-alavancar-novo-ciclo-no-brasil/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/decisao-sobre-juros-traz-de-volta-debate-sobre-tlp/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/receita-com-refis-deve-ser-reduzida-para-r-8-bi/


 CÂMARA CONCLUI VOTAÇÃO DA MP QUE CRIA REFIS DAS AUTARQUIAS 

 MME RECONHECE A NECESSIDADE DE IMPORTAR ENERGIA DA ARGENTINA E 

URUGUAI ATÉ 2018 

 CONSELHO DA SANEPAR APROVA AUMENTO DE 11% EM PARTICIPAÇÃO NA CS 

BIOENERGIA 

 CNI DEFENDE SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO A RECURSOS DO FGTS PARA PROJETOS 

DE SANEAMENTO 

 SECA ELEVA PREÇO DA ENERGIA E GOVERNO PROPÕE CAMPANHA PARA USO 

RACIONAL 

 GOVERNO REVOGA CONCESSÕES DE LINHAS DE ENERGIA DA ABENGOA APÓS 

ABANDONO DE OBRAS 

 ANEEL: SECA DEVE LEVAR AO ACIONAMENTO DA BANDEIRA VERMELHA EM OUTUBRO 

 IMPORTAÇÃO DE ENERGIA PODE EVITAR ALTA EM TAXA EXTRA DA CONTA DE LUZ, 

DIZ ANEEL 

 TCU FARÁ PENTE-FINO EM COBRANÇA EXTRA NA CONTA DE LUZ 

 ANFAVEA: CRESCIMENTO DO MERCADO AUTOMOTIVO EM 2018 SERÁ SUPERIOR AO 

DE 2017 

 PARANÁ É O TERCEIRO ESTADO COM MAIS FINANCIAMENTOS DE CARROS DO PAÍS 

 DÜRR LANÇA CABINE DE SECAGEM MAIS EFICIENTE 

 CHEVROLET EQUINOX VAI CUSTAR R$ 150 MIL 

 VOLKSWAGEN É CONDENADA A PAGAR R$ 1 BILHÃO A DONOS DE AMAROK NO 

BRASIL 

 PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO EM AGOSTO CRESCE 1,2% ANTE AGOSTO DE 2016, DIZ 

INSTITUTO 

 THYSSENKRUPP E TATA STEEL FIRMAM JOINT VENTURE PARA COMBINAR 

OPERAÇÕES DE AÇO NA EUROPA 

 DEBATEDORES DEFENDEM MP QUE ALTERA ROYALTIES DA MINERAÇÃO 

 

 

                 
   

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
Fonte: Bacen 

CÂMBIO 

EM 20/09/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,118 3,119 

Euro 3,741 3,742 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/camara-conclui-votacao-da-mp-que-cria-refis-das-autarquias/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mme-reconhece-a-necessidade-de-importar-energia-da-argentina-e-uruguai-ate-2018/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mme-reconhece-a-necessidade-de-importar-energia-da-argentina-e-uruguai-ate-2018/
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV1J7-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV1J7-OBRBS
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http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV1LJ-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV1LJ-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/aneel-seca-deve-levar-ao-acionamento-da-bandeira-vermelha-em-outubro/
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/importacao-de-energia-pode-evitar-alta-em-taxa-extra-da-conta-de-luz-diz-aneel.ghtml
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/tcu-fara-pente-fino-em-cobranca-extra-na-conta-de-luz/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-crescimento-do-mercado-automotivo-em-2018-sera-superior-ao-de-2017/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-crescimento-do-mercado-automotivo-em-2018-sera-superior-ao-de-2017/
http://www.bemparana.com.br/noticia/526926/parana-e-o-terceiro-estado-com-mais-financiamentos-de-carros-do-pais
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26425/durr-lanca-cabine-de-secagem-mais-eficiente
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26423/chevrolet-equinox-vai-custar-r-150-mil
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/volkswagen-e-condenada-a-pagar-r-1-bilhao-a-donos-de-amarok-no-brasil-4o7zrlquqmcwejiuiuf24fhtg
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-de-aco-bruto-em-agosto-cresce-12-ante-agosto-de-2016-diz-instituto/
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV17K-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV17K-OBRBS
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/19/debatedores-defendem-mp-que-altera-royalties-da-mineracao


PALESTRA: EFD - BLOCO K - ASPECTOS GERAIS 

20/09/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

CONVITE 
PALESTRA: EFD - BLOCO K - ASPECTOS GERAIS 

 
O SINDIMETAL/PR convida as suas empresas associadas, bem como os escritórios de 

contabilidade que possuam nas suas carteiras de cliente empresas do setor 
metalmecânico, para a palestra abaixo: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Nikolas-Palestra-do-Bloco-K-Sindimetal-002.pdf
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Nikolas-Palestra-do-Bloco-K-Sindimetal-002.pdf


Destaque IEDI de hoje: “Brasil sobe no ranking mundial da indústria” 

20/09/2017 – Fonte: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 

 
Em 2017, o quadro da indústria é diferente daquele de 2016, quando sua produção 

recuou 6,4%. Por enquanto, o dinamismo tem sido muito baixo, mas ao menos o setor 
já voltou a crescer, com direito a resultados positivos relativamente disseminados 

entre setores e regiões. 
 
No acumulado dos sete primeiros meses de 2017, tomados os dados sem ajuste 

sazonal, a alta da produção industrial chegou a apenas 0,8% frente a igual período do 
ano anterior. Se considerarmos os dados com ajuste sazonal, o resultado geral é de 

+1,2% em igual comparação. 
 

A partir dos dados coletados pela OCDE, Eurostat e pelo National Bureau of Statistics 
of China, o IEDI montou um ranking internacional de crescimento da indústria geral 
com 48 países.  

 
Para que o tamanho da amostra fosse o maior possível, optou-se por trabalhar apenas 

com as séries com ajuste sazonal, ainda que as comparações utilizadas sejam frente 
ao mesmo período do ano anterior. Usualmente, o IBGE calcula as comparações 
interanuais a partir das séries sem ajuste.  

 
Desse modo, o Brasil, que ocupava em 2016 a 47ª colocação, referente a um 

desempenho de -6,8% no ano como um todo, avançou, nos primeiros sete meses de 
2017, para a 39º posição. Deixamos de estar entre os últimos colocados, mas ainda 
nos encontramos entre aqueles com as menores taxas de crescimento.  

 
Com resultados próximos ao brasileiro estão os EUA, com +1,4%, ocupando a 37ª 

posição, e a França, com crescimento de 1,3% da produção industrial, o que garantiu 
a 38ª posição no ranking. Logo abaixo do Brasil, encontra-se o Reino Unido, cuja 
indústria registrou alta de 1,0%, ocupando a 40ª posição. Também estão abaixo do 

Brasil países como México, Chile e África do Sul. 
 

Cabe observar que em função da celeridade na divulgação dos dados da indústria pelos 
institutos de pesquisa estatística de cada país, o cômputo do resultado acumulado em 
2017 para alguns casos considera o período janeiro-junho, enquanto que para outros, 

como o Brasil, o período de referência é janeiro-julho. À medida que o ano avança, 
menos influência esse aspecto exerce sobre o ranking. 

 
O dinamismo da indústria brasileira permanece aquém do crescimento do setor no 
mundo.  

 
Segundo estimativas do CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, o 

resultado da indústria mundial foi de +3,3% no acumulado até junho de 2017, puxado 
pela Ásia emergente (+5,8%) e, dentre as economias avançadas, pelo Japão (+4,6%).  
 

Em oposição, coube à indústria da América Latina o pior desempenho regional (-
1,3%). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.iedi.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraná perde para SC e agora é o terceiro estado mais competitivo do país 

20/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Recuos mais significativos foram registrados nos quesitos que avaliam segurança pública 
e solidez fiscal. Infraestrutura subiu três posições 

 

 
Estado registrou queda em Solidez Fiscal e Segurança Pública mas cresceu em Infraestrutura e 

Sustentabilidade Ambiental Letícia Akemi/Gazeta do Povo  

   

O Paraná retrocedeu uma posição no Ranking de Competitividade 2017 e agora ocupa 
a terceira posição entre os estados. Com 70,8 pontos, o Paraná está atrás de São 

Paulo (87,8), que lidera a lista, e Santa Catarina (77,2). 
  

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pr-sp-ou-sc-ranking-lista-os-estados-mais-competitivos-do-pais-5zvl9yf0w1apeqzggsbwm0hwg


O ranking, realizado pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com a Tendências 
Consultoria e a Economist Intelligence Group, considera 66 indicadores, distribuídos 
em dez pilares. No caso do Paraná, a queda mais sentida foi no quesito de solidez 

fiscal.  
 

LISTA: Veja a lista completa dos estados  
 

O ranking varia de 0 a 100, com 0 representando apenas a pior nota e 100, apenas a 
melhor nota. A proposta do estudo é permitir uma avaliação sobre a administração 
dos estados e reconhecer melhores práticas que atuam no desenvolvimento econômico 

e social do país. 
 
Bons e maus resultados do PR 

Em solidez fiscal, o Paraná caiu da quinta para a 12.ª colocação. O atributo avalia, 
entre outros aspectos, se o governo incorre em déficits e em aumento de 

endividamento, e, por consequência, vê cair sua capacidade para investir na ampliação 
e manutenção de serviços públicos. 

 
Já o destaque positivo foi em infraestrutura, em que saltou da quinta para a segunda 
colocação. Este pilar considera os indicadores de qualidade das rodovias, mobilidade 

urbana e custos de combustíveis, mais qualidade do serviço de telecomunicações.  
 

O Paraná registrou bons resultados também no pilar de sustentabilidade ambiental, 
ficando em segundo lugar no quesito, graças aos bons indicadores de tratamento de 
esgoto e destinação de lixo.  

 
LEIA MAIS: Paraná registra maior alta mensal do país no setor de serviços  

 
Outras quedas mais perceptivas do Paraná, que contribuíram para a perda do segundo 
lugar para Santa Catarina, foram em segurança pública (da primeira para a quarta 

colocação), sustentabilidade social (do terceiro ao quinto lugar), educação (do quarto 
para o quinto posto) e eficiência da máquina pública (da terceira para a sexta). Houve 

reação positiva na área de capital humano, subindo duas colocações (da nona para a 
sétima posição). 
 
O estudo 

Esta é a sexta edição do ranking de competitividade. Do grupo de indicadores, 35 são 

comparados com dados internacionais de 34 países membros da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
 

Os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ocupam a metade mais alta da tabela, 
ficando as unidades do Norte e Nordeste com as posições inferiores. Maranhão, Amapá 

e Sergipe se concentram nas últimas classificações do ranking. Já Alagoas conseguiu 
deixar o último lugar, pulando para o 24º posto. 
Os 10 pilares  
A escolha dos pilares e indicadores contou com intensa contribuição de especialistas nas diferentes áreas  

 

66 indicadores 

distribuídos entre os 10 pilares  

 

Sustentabilidade Ambiental 

 

 Emissões de CO2 

 Serviços Urbanos 

 Destinação do Lixo 

 Tratamento de Esgoto 

 

Capital Humano 

 

 Custo de Mão de Obra 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#ancora-1
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-registra-maior-alta-mensal-do-pais-no-setor-de-servicos-5m9k4c846mzk6ex03xl1ftdk8
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#pergunta-1
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#pergunta-1
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#pergunta-2
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#pergunta-2


 PEA com Ensino Superior 

 Produtividade do Trabalho 

 Qualificação dos Trabalhadores 

 

Educação 

 

 Avaliação da Educação 

 IDEB 

 ENEM 

 PISA 

 Índice de Oportunidade da Educação 

 Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental 

 Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio 

 Taxa de atendimento do ensino infantil 

 

Eficiência da Máquina Pública 

 

 Eficiência do Judiciário 

 Custo do Executivo/PIB 

 Custo do Judiciário/PIB 

 Custo do Legislativo/PIB 

 Índice de Transparência 

 % Servidores Comissionados 

 

Infraestrutura 

 

 Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações 

 Custo de Combustíveis 

 Custo de Saneamento Básico 

 Disponibilidade de Voos Diretos 

 Acesso à Energia Elétrica 

 Custo da Energia Elétrica 

 Qualidade da Energia Elétrica 

 Mobilidade Urbana 

 Qualidade das Rodovias 

 Qualidade do Serviço de Telecomunicações 

 

Inovação 

 

 Produção Acadêmica 

 Investimentos Públicos em P&DI 

 Patentes 

 

Potencial de Mercado 

 

 Tamanho de Mercado 

 Taxa de Crescimento 

 Crescimento Potencial da Força de Trabalho 

 

Solidez Fiscal 

 

 Capacidade de Investimento 

 Resultado Nominal 

 Solvência Fiscal 

 Sucesso da Execução Orçamentária 

 Autonomia Fiscal 

 Resultado Primário 

 

Segurança Pública 

 

 Atuação do Sistema de Justiça Criminal  

 Déficit Carcerário 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#pergunta-3
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-perde-para-sc-e-agora-e-o-terceiro-estado-mais-competitivo-do-pais-1fb1nx4vzyl8thr0h8darfruw#pergunta-3
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 Mortes a Esclarecer 

 Segurança no Trânsito 

 Segurança Pessoal 

 Segurança Patrimonial 

 Segurança Alimentar 

 

Sustentabilidade Social 

 

 Inadequação de Moradia 

 Famílias abaixo da linha de pobreza 

 Desigualdade de renda 

 Acesso ao Saneamento Básico - Água 

 Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto 

 Mortes Evitáveis 

 Anos Potenciais de Vida Perdidos 

 Formalidade do Mercado de Trabalho 

 Inserção Económica 

 IDH 

 Inserção Económica dos Jovens 

 Mortalidade Materna 

 Mortalidade Precoce 

 Previdência Social 

 Mortalidade na infância 

 

Funcionários dos Correios entram em greve; serviços serão afetados 

20/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Paralisação começa às 22h desta terça-feira e vai afetar atendimento ao 
público. Segundo sindicato, agências não devem fechar nesta quarta. 

 

 
 
Os funcionários dos Correios vão entrar em greve a partir das 22h desta terça-feira 
(19). A decisão foi tomada pela categoria em assembleia realizada nesta noite e 

aprovou a paralisação sem data para terminar. Cerca de 1,3 mil funcionários da 
empresa em todo o Paraná devem cruzar os braços neste primeiro momento, segundo 

projeções do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná (Sintcom).  
 
Além do estado, a movimentação convocada pela Federação Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) vai afetar 
os serviços em todo o Brasil. 

 
De acordo com o secretário-geral do Sintcom, Marcos Rogério Inocencio, ainda não 

está confirmado o fechamento de nenhuma agência nesta quarta-feira (20), mas 
garante que praticamente as unidades dos Correios vão estar com atendimento 
comprometidos. Segundo ele, ainda falta definir alguns pormenores da greve com o 

resto do país, o que inclui o fechamento das agências e o número total de servidores 
que devem parar. O cronograma e as ações do movimento paradista devem ser 

anunciados somente na manhã de quarta. 
 
Ainda assim, ele garante que serviços essenciais, como a entrega de correspondências 

e encomendas, até os serviços prestados pelas agências, como o Banco Postal, serão 
prejudicados. Inocencio afirma ainda que, no Paraná, cerca de 25% dos mais de 6,3 
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mil trabalhadores dos Correios aderiram à greve neste primeiro momento e a 
expectativa é que esse número aumente nos próximos dias. 
 

A direção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e a direção da Fentect 
chegaram a abrir negociação na tentativa de evitar a paralisação, mas, após três 

reuniões, os representantes dos trabalhadores saíram insatisfeitos com os termos das 
conversas e agora optam pela greve.  

 
A categoria pede 8% de reposição salarial e ainda se manifestam contra algumas 
ações, como a ameaça de demissão motivada, privatização, fechamento de agências, 

suspensão de férias e horas-extras, reformas trabalhista e previdenciária, entre outros 
assuntos. 

 

Motoristas e cobradores decidem sobre greve de ônibus só amanhã 

20/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
O Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba (Sindimoc) discutirá 

amanhã quais os próximos passos a serem dados pelo movimento que reivindica mais 
segurança aos trabalhadores e passageiros do sistema de transporte coletivo. Com o 
encerramento do chamado “Setembro de Luto”, que marcou o mês com uma série de 

manifestações, a possibilidade de uma paralisação geral deve voltar à pauta. 
 

Em reunião feita na tarde de ontem, os trabalhadores definiram que realizam hoje, a 
partir das 15 horas, um ato para reivindicar a instalação de câmeras dentro do ônibus.  
 

Durante o protesto, que marcará o encerramento do “Setembro de Luto”, os ônibus 
funcionarão normalmente.  

 
Quanto à possibilidade de paralisação geral, o Sindimoc afirmou à reportagem que 
seria “prematuro” tratar do assunto.  

 
Roubos 

De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), até julho deste ano foram registradas 
976 ocorrências de roubo em ônibus e estações tubos, sendo que dois episódios 
resultaram na morte de trabalhadores. 

 

Câmara aprova honorários para advogado em ação coletiva trabalhista 

20/09/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou proposta do 

deputado Rogério Rosso (PSD-DF) para deixar claro que são devidos honorários 
assistenciais mesmo quando os advogados de sindicatos e associações receberem por 

contrato. O texto segue agora para análise do Senado. 
 

Segundo o relator da proposta, deputado Thiago Peixoto (PSD-GO), a dúvida surge 
porque tem havido jurisprudência da Justiça do Trabalho de não fixar esses honorários 
no caso de advogados que representam sindicatos, uma vez que eles já recebem por 

contrato. 
 

“Apesar de previsto na Constituição, a jurisprudência atual da Justiça do Trabalho tem 
entendimento em sentido contrário, contra o Estatuto da Advocacia e da OAB [Lei 
8.906/94] e de súmula [vinculante 47] do Supremo Tribunal Federal”, disse. 

 
Peixoto afirmou que o problema não está nos sindicatos, que têm legitimidade 

extraordinária para promover demandas coletivas. “Mas os honorários sucumbenciais 
assistenciais são devidos ao advogado representante da entidade de classe legitimada, 
e não se confundem com os honorários convencionais (ou contratuais)”, disse. 
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Clareza 
Para mudar essa situação, Rogério Rosso apresentou o Projeto de Lei 6570/16, de 
forma a deixar claro que os honorários são devidos ao advogado da parte vencedora. 

“Os honorários assistenciais possuem idêntica natureza dos honorários sucumbenciais 
fixados nos moldes do Código de Processo Civil [Lei 13.105/15], sendo devido pelo 

vencido ao advogado vencedor da causa”, defendeu. 
 

Além disso, a proposta revoga artigo da Lei 5.584/70 em que se baseia a Justiça do 
Trabalho quando não define os honorários. Para Thiago Peixoto, nesse ponto, o projeto 
tem o propósito de reafirmar que o advogado é o titular dos honorários assistenciais, 

que são fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição 
processual. 

 
“O texto está diferenciando duas espécies de verbas honorárias (sucumbencial 
assistencial e contratual) e confirmando a possibilidade do recebimento cumulativo de 

ambas pelo advogado”, disse. 
 Íntegra da proposta: 

 PL-6570/2016 
 

Ministro do Trabalho e procurador-geral do MPT discutem ações 

20/09/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho 

 
Durante encontro realizado nesta terça-feira (19) foi discutida a formalização de um 

termo de cooperação técnica para aprimoramento de operações conjuntas 
 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reuniu-se nesta terça-feira (19) com o 

procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Curado Fleury, na 
sede do MPT em Brasília.  

 
Eles discutiram a formalização de um termo de cooperação técnica entre os órgãos, 
visando facilitar o encaminhamento de denúncias de trabalhadores e sindicatos sobre 

o descumprimento da legislação trabalhista. Além disso, o termo contemplaria o 
aprimoramento de ações que são afins entre eles, como o combate ao trabalho 

escravo, ao trabalho infantil e à informalidade. 
 
Ronaldo Nogueira destacou o empenho do órgão parceiro em ações conjuntas. “O MPT 

tem atuado de uma forma extraordinária no sentido de cooperar com o Ministério do 
Trabalho, em especial no que diz respeito a ações de combate ao trabalho escravo, ao 

trabalho infantil e à informalidade e em ações para garantir a saúde e a segurança do 
trabalhador”, afirmou. 
 

Ronaldo Fleury enalteceu a atuação conjunta desenvolvida como o Ministério do 
Trabalho. “O MPT tem relacionamento muito estreito e produtivo com o Ministério do 

Trabalho, e tenho certeza de que esses encontros de articulação trazem muitos 
benefícios à sociedade e, em especial, aos trabalhadores do Brasil”, ressaltou. 

 
Ao fim do encontro, Ronaldo Nogueira reiterou o compromisso do Ministério do 
Trabalho com a continuidade das ações de combate ao trabalho escravo:  

 
“Semanalmente, estamos proporcionando aporte de recursos necessários para que 

essas ações não sejam prejudicadas em razão do contingenciamento do orçamento.  
 
Isso é prioridade. Nós estaremos, sim, garantindo a continuidade das ações. E não 

serão reduzidas; ao contrário: serão potencializadas”, garantiu o ministro do Trabalho. 
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Pela 1ª vez desde 2015, região de Campinas tem 2 meses seguidos de 

contratações na indústria, diz Ciesp 

20/09/2017 – Fonte: G1 

 
Diretor do Ciesp vê dado positivo, mesmo que "tímido", como sinal de 

retomada do emprego no setor. 

 
Setor industrial mostra sinais de recuperação na região de Campinas (Foto: 

Reprodução/EPTV)  
 
Pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2015, a indústria da região de 

Campinas (SP) fechou dois meses seguidos com contratações, destacou o relatório do 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Com as 250 vagas criadas em 

agosto e as 200 abertas em julho, o saldo positivo no ano é de 450 postos de trabalho.  
Vice-diretor do Ciesp-Campinas, José Henrique Toledo Corrêa defende que os números 
positivos, mesmo que tímidos, indicam um ‘viés de retomada’ do emprego.  

 
“Não se trata de uma euforia, mas de uma nova perspectiva de retomada, que se for 

consistente nos próximos meses, pode dar um alento e impulsionar positivamente o 
mercado, principalmente no último trimestre do ano, sempre mais positivo para as 
vendas”, disse. 

 
Nível de emprego na indústria na região de Campinas 

 
Comparativo mês a mês, de 2015 a 2017 
De acordo com o relatório, é a primeira vez, desde 2011, que o setor fecha o mês de 

agosto no positivo. Depois dos 1,3 mil postos criados em 2010, a indústria registrava 
números negativos no período.  

 
O economista José Augusto Ruas, da Facamp, destacou que houve melhora nas 
perspectivas das empresas da região. “Um dado que nos chamou atenção é que para 

43% das empresas, as vendas foram superiores em agosto. Nas próximas pesquisas, 
com a aproximação do final do ano, esses índices positivos podem crescer.”  

 
Emprego na indústria na região de Campinas 
Dados comparativos referentes ao mês de agosto 

A regional do Ciesp em Campinas conta com 429 empresas associadas, instaladas em 
Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Conchal, Estiva Gerbi, Holambra, 

Hortolândia, Itapira, Jaguariúna, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Pedreira, 
Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Sumaré e Valinhos. Entre elas, há 50 
multinacionais e 379 nacionais, que faturam, em média, R$ 37,6 bilhões por ano.  

 

Renegociação de multas de empresas com autarquias divide opiniões em 
Plenário 

20/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara 

 
O parcelamento de dívidas de pessoas físicas e empresas com autarquias dividiu 
opiniões em Plenário nos debates desta terça-feira (19). 

 
Os deputados analisam os destaques à MP 780/17, que cria o Programa de 

Regularização de Débitos não Tributários (PRD) para parcelar dívidas de pessoas 
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físicas e empresas com autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. 
 

O deputado Edmilson Rodrigues (Psol-PA) criticou a medida. Segundo ele, o governo 
dá benefícios aos empresários ao mesmo tempo em que corta dinheiro para educação. 

 
“Participei de debates com reitores e outras instituições educacionais e culturais 

seculares que estão praticamente fechando as portas diante dos cortes de recursos. 
Enquanto isso, toda semana somos chamados aqui para aprovar alguma norma para 
favorecer sonegadores”, criticou. 

 
A líder do PCdoB, deputada Alice Portugal (BA), disse que a renegociação da dívida 

das multas aplicadas incentiva o não pagamento das sanções pelos empresários. 
“Parcelamentos longos não se prestam à recuperação do dinheiro, mas criam ambiente 
para fraude”, avaliou. 

 
Já o deputado Danilo Forte (PSB-CE) defendeu a renegociação que, segundo ele, vai 

desburocratizar o processo. “Temos que facilitar o ambiente de negócios do Brasil, que 
não pode ser visto apenas como país de burocracia forte que inibe a atuação das 
empresas, porque não haverá emprego fora delas. O Estado não tem como empregar 

todo mundo”, disse. 
 

Governo quer R$ 180 bi do BNDES. O banco diz que faltará dinheiro para 
financiamentos 

20/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
BNDES alerta que pode faltar dinheiro para financiar a nova rodada de concessões de 

infraestrutura planejada pelo governo. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo 
 

Pressionado a devolver R$ 180 bilhões ao Tesouro Nacional, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alerta para o risco de não ter caixa 
suficiente para financiar a nova rodada de concessões em infraestrutura anunciada 

pelo governo. Isso também preocupa o setor privado, que conta com recursos do 
banco para tocar seus investimentos. 

 
“Se os R$ 180 bilhões forem devolvidos sem alternativas, vai ser difícil ter o papel 
previsto por nós nas concessões”, disse o diretor de Crédito, Planejamento e Pesquisa 

do BNDES, Carlos Da Costa. O banco, segundo ele, não vai deixar de devolver o 
dinheiro, mas quer negociar com a União alternativas para a restituição. 

 
 O governo pediu a antecipação de R$ 50 bilhões neste ano e de R$ 130 bilhões no 
ano que vem. 

 
Embora as concessões sejam uma prioridade, o governo tem de lidar com outro 

problema igualmente urgente: o Tesouro precisa do dinheiro do BNDES para não 
descumprir a chamada “regra de ouro” do Orçamento, que proíbe a emissão de dívida 
para bancar despesas correntes. Descumprir a norma é crime de responsabilidade e 

pode levar ao impeachment do presidente. 
 

Mesmo ponderando que atender aos dois objetivos não é impossível, Costa alerta que 
a instituição precisa ter um mínimo de recursos para garantir sua liquidez, bem como 
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para honrar desembolsos já contratados e que ainda serão fechados. “O dinheiro que 
está lá tem várias destinações. Estamos exatamente calculando isso agora.” 
 

A questão, agora, passa a ser a disponibilidade dos recursos. “A fonte de financiamento 
de longo prazo nesse país é o BNDES”, afirmou o presidente da Associação Brasileira 

de Concessionárias de Rodovias (ABCR), César Borges. O responsável pela área de 
Project Finance do Santander, Edson Nobuo Ogawa, disse em um evento na semana 

passada que “não vê bancos privados financiando com recursos próprios por 15, 18 
anos”. 
 

Fracasso nas rodovias 
O governo procura de todas as formas evitar que, novamente, a falta de financiamento 

seja o “gargalo” das privatizações. Esse foi o principal problema vivido pelas empresas 
que arremataram concessões no governo de Dilma Rousseff.  
 

Embora houvesse “cartas-compromisso” do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil 
prometendo empréstimos de até 80% do valor dos projetos, o dinheiro não foi 

liberado. As concessões foram planejadas para operar num cenário de crescimento, 
mas o que se viu foi a pior recessão da história. A conta não fechava. 
 

A falha na liberação dos empréstimos foi reconhecida nesta semana pelo governo, que 
depois de um ano de relutância editou Medida Provisória para “salvar” as concessões 

rodoviárias vitimadas pela falta de financiamento. 
 
Procurado, o Ministério da Fazenda não quis comentar. 

 

BNDES desembolsa R$ 4,724 bilhões em agosto 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 4,724 

bilhões em agosto, para empréstimos já aprovados. Com isso, os desembolsos de 
janeiro a agosto somaram R$ 44,950 bilhões de janeiro a agosto, uma queda nominal 

(sem descontar a inflação) de 19% ante igual período de 2016. Em termos reais, o 
recuo foi de 22%, informou nesta terça-feira, 19, o BNDES. 
 

“As estatísticas operacionais do BNDES seguem refletindo a situação econômica do 
país de baixa demanda por crédito para investimentos, mas em linha com indicativos 

de recuperação. As consultas, que são o principal termômetro das intenções de 
investimento por consistirem na primeira etapa do processo de tramitação dos pedidos 
de financiamento no BNDES, registraram menor recuo no acumulado do ano até 

agosto do que as aprovações e desembolsos”, diz a nota divulgada pelo BNDES. 
 

As consultas para novos pedidos de empréstimo somaram R$ 68,723 bilhões até 
agosto, queda nominal de 10% ante 2016. Em termos reais, descontando a inflação, 

a queda nas consultas foi de 13,3%. Já as aprovações de novos empréstimos somaram 
R$ 45,073 bilhões até agosto, queda nominal de 15% ante 2016, equivalente a um 
recuo real de 17,9%. 

 
Na nota, o BNDES destacou o desempenho do BNDES Giro, linha de financiamento 

para capital de giro. Os desembolsos somaram R$ 4,580 bilhões até agosto, um salto 
nominal de 315% em relação ao que foi emprestado em igual período de 2016. O 
BNDES Giro, antes conhecido como BNDES Progeren, foi retomado em janeiro, com 

condições mais vantajosas e orçamento maior. 
 

“O desempenho operacional do BNDES nos oito primeiros meses do ano já reflete a 
retomada dos investimentos em modernização”, diz a nota do BNDES. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-desembolsa-r-4724-bilhoes-em-agosto/


As aprovações da Finame, linha de financiamento para bens de capital, ultrapassaram 
R$ 14,6 bilhões até agosto, alta nominal de 28% em relação a igual período do ano 
anterior. Na mesma comparação, os desembolsos tiveram alta nominal de 13%, 

somando R$ 12,8 bilhões entre janeiro e agosto deste ano. 
 

“Somente em agosto, as liberações de crédito da Finame para a aquisição de bens de 
capital como caminhões e máquinas agrícolas somaram R$ 1,7 bilhão, 33% acima do 

registrado no mesmo mês do ano passado”, diz a nota do banco de fomento. 
 

Inteligência artificial pode entrar em negociação comercial 

20/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Movimentação de contêineres no Porto de Santos, no litoral paulista 

   

O braço brasileiro da ICC (International Chamber of Commerce), maior organização 

empresarial do mundo, levará à OMC (Organização Mundial do Comércio) proposta 
para usar inteligência artificial em negociações comerciais.  

Daniel Feffer, presidente do conselho da ICC Brasil, lança o projeto na quarta-feira 
(27), em Genebra. A ideia é criar uma tecnologia que reduza a subjetividade nas 
negociações e gere eficiência.  

 
"Hoje, uma negociação começa com planilhas de Excel. Se houver uma ferramenta 

que mostre os produtos que as partes negociaram nos últimos anos, o processo 
decisório", diz Gabriel Petrus, diretor do ICC Brasil.  
 

O primeiro passo é ligar pesquisadores a entidades de comércio para adaptar as 
negociações aos usos que podem ser feitos do blockchain.  

 
A tecnologia do blockchain é famosa por seu papel na moeda virtual bitcoin, mas ela 
também serve para armazenar informações médicas e dados financeiros.  

 
Além de desburocratizar, a entidade pretende usar o blockchain para reduzir riscos no 

financiamento do crédito à exportação e para digitalizar as cartas de crédito, usada 
pelos bancos como garantia em exportações.  
 

Em dezembro, na 11º reunião ministerial da OMC em Buenos Aires, a entidade vai 
publicar recomendações.  

 

Empresas focam retorno sustentável para atrair investidores, diz relatório 

20/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
A nova geração de investidores, capitaneada pelos millennial -nascidos entre 1980 e 

2000- e pelas mulheres, demanda que as empresas ofereçam não só retornos 
financeiros, mas também sociais e ambientais, mostra relatório do banco UBS 

divulgado nesta terça-feira (19).  
 
O relatório "Negócio de impacto" fala sobre como as empresas têm se movimentado 

para atender a essas exigências de sustentabilidade que fogem da atuação tradicional 
em filantropia e meio ambiente. Segundo o estudo, um crescente número de pessoas 

e instituições busca negócios e investimentos de negócios que vão além de uma 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919982-inteligencia-artificial-pode-entrar-em-negociacao-comercial.shtml
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abordagem de investimento exclusiva e que entreguem retornos financeiros e sociais 
ou ambientais simultaneamente.  
 

Os millennial e as mulheres lideram uma "ampla onda" de demanda que se espalha 
na sociedade, diz o relatório. "Empresas que foquem tanto nos retornos sociais quanto 

nos financeiros têm mais possibilidade de atrair capital de novas gerações de millennial 
e mulheres que querem ganhar dinheiro e fazer bem à sociedade", diz o estudo.  

 
É natural, então, que as agendas de gerar lucro econômico e dar retorno à sociedade 
se unam sob o guarda-chuvas de "negócios de impacto", afirma Sylvia Coutinho, 

presidente do UBS Brasil.  
 

"Além de se preocuparem com a sustentabilidade dos seus negócios, se preocupam 
em gerar externalidades positivas para a sociedade como um todo. Um exemplo de 
empresa Brasileira que representa esta pauta é a Natura, que é um exemplo de 

sustentabilidade não só aqui, mas no mundo", afirma.  
 

Essa demanda acaba se tornando uma pressão crescente para que as empresas não 
apenas minimizem seus potenciais impactos negativos, mas também proativamente 
impulsionem o efeito positivo na sociedade enquanto aumentam seus retornos 

comerciais.  
 

"Existirá cada vez mais uma pressão, tanto por parte das novas gerações de 
colaboradores e talentos, quando por parte dos consumidores, em somente se associar 
a empresas que consigam demonstrar que têm uma genuína preocupação com 

sustentabilidade e o impacto que geram na sociedade", afirma Coutinho. "Este será, 
espero, o capitalismo 4.0, onde o setor privado passa também a atuar de maneira 

proativa e relevante para solucionar problemas socioambientais, agenda hoje que 
temos tendência a delegar aos governos.  
 

"O estudo lembra que empresas com ações em Bolsa que causam danos ambientais 
têm sido penalizadas pelos acionistas. No Brasil, há o exemplo da Vale em 2015. O 

rompimento de uma barragem da Samarco -que tem a Vale como uma de suas 
acionistas- em Mariana (MG) provocou um desastre ambiental e fez as ações da 
mineradora recuarem 5,7% no dia seguinte à tragédia. Foram cinco pregões seguidos 

de desvalorização, e a Vale acabou sendo retirada do índice de sustentabilidade de 
Bolsa brasileira.  

 
Na Europa, a montadora Volkswagen passou por situação semelhante, ao vir à tona 
que ela usava um software para manipular testes que verificavam as emissões de 

gases poluentes por veículos. Nos dias seguintes à publicação das primeiras denúncias, 
as ações da empresa chegaram a acumular desvalorização de 42,2%.  

 
De acordo com o relatório "Investimentos Globais Sustentáveis", produzido em 2016 

pela Aliança Global de Investimentos Sustentáveis, ativos gerenciados com critérios 
de investimento responsáveis cresceram de US$ 18,3 trilhões em 2014 para US$ 22,9 
trilhões no ano passado. 

 

OCDE pede que governos gastem mais para melhorar produtividade e façam 
reformas 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Um impulso no crescimento econômico global terá fôlego curto, a menos que governos 
gastem mais em projetos para reforçar a produtividade e conduzam reformas que 

lidem com o legado da crise financeira, incluindo o problema das companhias “zumbis”, 
aquelas que não geram receita suficiente para pagar suas dívidas. Este é o veredicto 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em seu 
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relatório trimestral desta quarta-feira, no qual a entidade sediada em Paris divulgou 
novas projeções. 
 

O documento é publicado no momento em que importantes bancos centrais preparam-
se para retirar medidas de estímulos, o que dá aos políticos a responsabilidade de 

enfrentar problemas duradouros de investimento insuficiente, produtividade fraca e 
crescimento modesto nos salários, além dos altos níveis de desigualdade de renda. 

 
A OCDE afirmou que a economia global deve crescer 3,5% neste ano e 3,7% no 
próximo, acima dos 3,1% de 2016. Ela manteve suas projeções para os EUA, mas 

elevou as de França e Itália, embora continue a esperar que a Alemanha lidere a 
recuperação na zona do euro. Agora, a OCDE espera que a França cresça 1,7% neste 

ano e 1,6% no próximo, enquanto a Itália deve avançar 1,4% e 1,2%, 
respectivamente. “As forças contrárias na atividade com a recente valorização do euro 
devem ser modestas”, afirmou. 

 
Bancos centrais têm gastado há nove anos para apoiar o crescimento na demanda, 

mas a OCDE agora deseja mudar o foco para políticas que impulsionem a oferta. “Nós 
queremos exortar os formuladores das políticas que façam reformas necessárias para 
garantir o crescimento na produtividade, para que ele seja mais robusto adiante”, 

afirmou Catherline Mann, economista-chefe da OCDE que trabalhou no Federal 
Reserve (Fed, o banco central americano). 

 
O único corte significativo nas projeções ocorreu em relação à Índia, em reflexo ao 
impacto de um novo imposto sobre bens e serviços no país. A entidade espera que a 

economia indiana cresça 6,7% neste ano e 7,2% no seguinte. 
 

A OCDE, que assessora 35 governos, ressaltou que a mudança no foco dos bancos 
centrais não significa que o trabalho de impulsionar o crescimento esteja concluído. 
Em vez disso, a responsabilidade mudou para os políticos.  

 
Além do gasto em investimento e infraestrutura que impulsiona a produtividade no 

longo prazo, a OCDE disse que era hora de aprovar nova legislação para impulsionar 
o dinamismo, incluindo regras que tornariam mais simples o fechamento de empresas 
“zumbis”.  

 

Ilan: Copom considera redução moderada de corte de juros como apropriada 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reforçou nesta terça-feira, 19, durante 

reunião com investidores em Nova York, que o Comitê de Política Monetária (Copom) 
considera “apropriada” a redução moderada de corte de juros para próxima reunião. 

 
Em suas comunicações mais recentes, o BC e o próprio Goldfajn têm deixado claro a 

intenção de reduzir o atual ritmo de cortes da Selic (a taxa básica de juros) no próximo 
encontro do Copom, no fim de outubro. Atualmente, a Selic está em 8,25% ao ano. 
No último encontro, o corte promovido foi de 1 ponto porcentual. 

 
De acordo com Ilan, o Copom prevê um fim gradual do ciclo de cortes da Selic. Ao 

mesmo tempo, ele pontuou que o ciclo de flexibilização seguirá dependendo da 
atividade econômica, do balanço de riscos, de reavaliações sobre a extensão do ciclo 
e de projeções e expectativas para a inflação. 

 
Reformas 

O presidente do Banco Central afirmou também que a evolução de reformas e ajustes 
na economia contribuem para a redução da taxa de juros estrutural – aquela que 
permite crescimento econômico sem gerar inflação. Segundo ele, medidas recentes 

adotadas na área de crédito contribuíram para o declínio da taxa estrutural. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-copom-considera-reducao-moderada-de-corte-de-juros-como-apropriada/


Nos últimos meses, o governo e o BC apresentaram alterações numa linha específica 
– a do rotativo do cartão de crédito – e promoveram mudanças na dinâmica de crédito 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da 

criação da Taxa de Longo Prazo (TLP). 
 

Durante a apresentação aos investidores, Ilan Goldfajn afirmou que, no nível atual, 
perto de 3%, a taxa de juros real (descontada a inflação) já promove estímulo para a 

economia. 
 
“A taxa ex-ante está abaixo da taxa de juros estrutural, o que significa que há duas 

possibilidades à frente: a taxa de juros estrutural pode diminuir ao longo do tempo ou 
a taxa de juros (Selic) pode aumentar”, disse Ilan. “Ou, ainda, pode haver uma 

combinação de ambas as possibilidades.” 
 
Condições econômicas 

Durante a reunião com os investidores em Nova York, o presidente do Banco Central 
afirmou que “as condições econômicas prescrevem política monetária acomodatícia, 

isto é, taxas de juros abaixo do nível estrutural”. Também repetiu que a convergência 
da inflação à meta de 4,5% no horizonte relevante, que inclui 2018, é compatível com 
processo de flexibilização. 

 
“As projeções do Copom indicam que a inflação está sob controle”, disse Ilan Goldfajn. 

Ele também voltou a citar as projeções do Comitê de Política Monetária (Copom) para 
a inflação: perto de 3,3% para 2017 e de 4,4% em 2018. Estes números levam em 
conta as projeções para câmbio e juros contidas no Relatório de Mercado Focus. 

 
O presidente do BC disse ainda que a evolução da inflação é favorável, incluindo entre 

os itens da área de serviços. Ao mesmo tempo, ele voltou a fazer uma defesa da 
atuação do BC, que desde o fim do ano passado vem sendo criticado por setores da 
iniciativa privada e do próprio governo por supostamente ter demorado em acelerar o 

processo de cortes da Selic. 
 

Como vem fazendo em eventos públicos e fechados, Ilan Goldfajn pontuou que a 
inflação somente mostrou declínio substancial desde o último trimestre de 2016, 
mantendo-se em alta até o terceiro trimestre de 2016. 

 
Fatores de risco 

O presidente do Banco Central comentou que o cenário básico da instituição envolve 
fatores de risco em ambas as direções – tanto de alta quanto de baixa da inflação. O 
comentário retoma ideia contida nas comunicações mais recentes do BC, como a ata 

do último encontro do Copom, divulgada na semana passada. 
 

Segundo Ilan, a combinação dos possíveis efeitos secundários do choque favorável 
dos preços dos alimentos e dos baixos níveis de inflação dos bens industriais com a 

possível inércia da inflação baixa atual, incluindo os componentes da área de serviços, 
“pode levar a uma trajetória prospectiva de inflação inferior ao esperado”. 
 

Ele repetiu ainda que a frustração com as reformas e os ajustes na economia podem 
afetar os prêmios de risco. Este risco, segundo ele, se intensifica em caso de reversão 

do ambiente benigno no exterior. 
 

IIF: apesar da política, ímpeto para reformas no Brasil voltou a ganhar força 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Apesar das tensões no cenário político, o ímpeto para se implementar reformas no 
Brasil voltou a ganhar força, o que melhora a perspectiva macroeconômica do País em 
meio a fatores externos favoráveis, segundo avaliação divulgada nesta terça-feira, 19, 

pelo Instituto de Finança Internacional (IIF, na sigla em inglês). 
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O IIF aponta, porém, que o grande déficit fiscal continua sendo o principal fator de 
fraqueza macroeconômica do Brasil. 
 

Essa combinação de economia mais forte e finanças públicas debilitadas, que favorece 
políticas prudentes, reduz as chances de candidatos populistas na eleição presidencial 

de 2018, acredita o IIF. 
 

O IIF também revisou para cima suas projeções de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro neste e no próximo ano, para 0,7% e 2,7%, respectivamente. 
 

“A recuperação deverá gradualmente se tornar mais equilibrada, à medida que as 
taxas de juros menores começarem a oferecer um alívio para o prejudicado setor 

corporativo, impulsionando os investimentos”, prevê o IIF. 
 

CNseg: setor de seguros ultrapassa R$ 1 tri e pode alavancar novo ciclo no 
Brasil 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O setor de seguros já superou R$ 1 trilhão em ativos e está pronto para alavancar o 
próximo ciclo virtuoso no País, defendeu nesta terça-feira, 19, o presidente da 

Confederação Nacional das Empresas Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano.  
 

“Nos últimos dois anos, o País passou por dificuldades titânicas e impressionou a todos 
com sua enorme capacidade de superação. O sistema de seguros brasileiro pode 
contribuir de forma importante para a reversão cíclica e tem condições de suportar e 

alavancar novos ciclos virtuosos”, destacou ele, durante discurso de abertura na 8ª 
Conseguro, conferência do setor de seguros promovida pela CNseg, no Rio. 

 
Segundo Coriolano, apesar do tamanho do setor de seguros superar outros segmentos 
da economia, o segmento precisa ampliar sua presença e também ser melhor 

compreendido pela sociedade, mas depende de estímulo de políticas públicas e 
econômicas assertivas.  

 
Isso porque, conforme ele, a contratação de apólices junto à iniciativa privada como, 
por exemplo, de seguro saúde e de previdência privada, desonera o governo e evita 

novos gastos públicos. Lembrou ainda que as reservas técnicas das seguradoras 
contribuem para o financiamento da dívida pública e que ainda estimulam novos 

investimentos. 
 
O presidente da CNseg lembrou também que o setor de seguros é movido por melhor 

distribuição de renda e que mais camadas da população brasileira precisam ter acesso 
ao mercado assim como em países mais desenvolvidos.  

 
Ele cobrou ainda, durante plateia de autoridades, incluindo o secretário executivo do 

Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, maior participação do setor de seguros no 
processo de retomada da economia brasileira. “Nosso propósito é nos mostrarmos 
francamente, para a sociedade praticar reflexão da nossa capacidade de contribuir 

com um novo Brasil”, concluiu Coriolano. 
 

Projeções 
A CNseg revisou para baixo as projeções para o crescimento do mercado de seguros 
neste ano e espera que o setor cresça entre 6% e 7,% ante intervalo de alta de 8% a 

10%, de acordo com o presidente da entidade. A mudança nas expectativas, segundo 
ele, tem como pano de fundo o desempenho dos planos de previdência privada ao 

longo de 2017 e ainda o setor de saúde, que tem sido palco de uma migração de 
planos mais caros para soluções de custo mais baixo e, consequentemente, menos 
prêmio. 
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“O mês de julho ficou no mesmo patamar de junho, o que pode ser uma boa notícia 
uma vez que a desaceleração no crescimento vista até então foi estabilizada. A taxa 
anual indica crescimento de cerca de 7%. Apesar de ser menor, o mercado de seguros 

continua resiliente”, explicou Coriolano, durante coletiva de imprensa. 
 

Sobre o setor de Previdência, o presidente da Federação Nacional das Empresas de 
Vida e Previdência (FenaPrevi), Edson Franco, explicou que o desempenho dos planos 

neste ano foi impactado pela piora da confiança no País em maio, após as delações de 
executivos da JBS e da J&F, e ainda pela redução dos juros básicos do País, a Selic, 
que tornam os fundos de renda variável e de multimercados mais atrativos que a 

previdência. 
 

Ele disse ainda que no ano passado o setor se recuperou depois de passar um 
momento mais difícil e que a manutenção deste patamar em 2017, a despeito de um 
crescimento menor, é uma boa notícia. 

 

Decisão sobre juros traz de volta debate sobre TLP 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em meio ao cenário de queda dos juros da economia, a definição pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que vai vigorar no 
último trimestre do ano e serve hoje de referência para os financiamentos do BNDES 

já causa polêmica. A manutenção ou não nos atuais 7% ao ano, patamar em que está 
a TJLP desde abril após mais de um ano estacionada nos 7,5%, abriu um debate sobre 
o ritmo da transição para a chamada Taxa de Longo Prazo (TLP), nova referência para 

o custo dos empréstimos do banco. 
 

A TLP, que passará a vigorar em janeiro de 2018, terá uma metodologia que irá reduzir 
os subsídios aos novos financiamentos do banco porque ficará mais alinhada às taxas 
de mercado, ao contrário da TJLP, que é definida pelo governo a cada três meses. 

 
A decisão agora sobre a TJLP é importante porque o valor será o ponto de partida para 

o cálculo da nova TLP. Nas contas do BNDES, diante do cenário de queda nos juros, a 
TJLP deveria ser reduzida para cerca de 6,3%. No entanto, o governo não tem 
expectativa de alterar a taxa na reunião da semana que vem, segundo apurou o 

Estadão/Broadcast. 
 

A Medida Provisória (MP) que criou a TLP e foi convertida em lei pelo Congresso prevê 
um período de cinco anos para a transição entre a taxa atual e a nova. O mecanismo 
serve para que tanto as empresas quanto o próprio BNDES possam se adequar à nova 

realidade.  
 

Se a TLP começar de um patamar mais elevado, essa transição fica mais rápida. Apesar 
de acreditar que a TJLP deveria ser reduzida, o diretor de Crédito, Planejamento e 

Pesquisa do BNDES, Carlos Da Costa. disse que o CMN é “soberano” na decisão sobre 
os rumos da taxa. Procurado, o Ministério da Fazenda informou que a decisão sobre a 
TJLP será tomada pelo CMN. 

 
A metodologia diz que o cálculo da TJLP é feito com base na meta de inflação (hoje 

em 4,5% ao ano) mais um prêmio de risco arbitrado pelo governo. No entanto, nem 
sempre essa regra foi seguida.  
 

O veredito do CMN tem potencial para reacender o debate em torno da TLP, que 
enfrentou resistências de empresários e até mesmo dentro do BNDES uma vez que 

ela será maior do que a atual taxa de juros do banco.  
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Receita com Refis deve ser reduzida para R$ 8 bi 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo deve rever de R$ 13 bilhões para cerca de R$ 8 bilhões a arrecadação do 
Refis (parcelamento de débitos tributários) no próximo relatório bimestral de avaliação 

de receitas e despesas do Orçamento. 
 

O documento, que será enviado ao Congresso sexta-feira, indicará o tamanho da 
liberação de recursos do Orçamento que permanecem bloqueados. Mesmo com a 
melhora da arrecadação em agosto, a equipe econômica ainda corre contra o tempo 

para anunciar a liberação de recursos, na próxima sexta-feira, como planejado depois 
da mudança da meta fiscal deste ano, que ampliou em R$ 20 bilhões o déficit previsto 

nas contas do governo, de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões. 
 
Se a liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que suspende o leilão de quatro 

usinas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) não for derrubada até este 
prazo, a liberação das despesas não poderá ser feita, segundo fontes da equipe 

econômica.  
 
Sem o desbloqueio, o governo já trabalha com o risco de “shutdown” – uma espécie 

de apagão, por falta de recursos para manter a operação básica da máquina pública. 
Não haverá como pagar serviços prestados devido aos efeitos do corte das despesas, 

que hoje é de R$ 45 bilhões. Se todos os entraves forem afastados até lá, o governo 
pretende liberar entre R$ 10 bilhões e R$ 11 bilhões para as despesas. 
 

Leilão 
Com a liminar em vigor, o governo não poderá incluir no próximo relatório bimestral 

a arrecadação de R$ 11 bilhões prevista com o leilão das usinas da Cemig. O relatório 
será encaminhado no dia 22 ao Congresso, mas o governo tem até o final do mês para 
fazer a liberação, o que na prática dá um pouco mais de tempo para os entraves serem 

eliminados. 
 

O relatório levará em conta a melhora da arrecadação em agosto, mas parte dos 
números mais favoráveis já refletem receitas com a adesão ao Refis. No relatório 
anterior, a previsão era de arrecadar R$ 13 bilhões com o programa de parcelamento, 

mas o governo está negociando com o Congresso mudanças na proposta com mais 
descontos para os contribuintes devedores. 

 
A nova previsão de receitas do Refis levará em conta a adesão até sexta-feira e mais 
uma estimativa até o prazo final do Refis, que termina no dia 29 de setembro. 

 
Fonte da área econômica informou que, apesar de o presidente em exercício da 

Câmara, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), ter afirmado que pautaria para hoje a 
votação em plenário da Medida Provisória (MP) que cria o novo Refis, o governo não 

teve ainda um acordo final com os parlamentares. 
 
O governo também espera resolver até sexta-feira o impasse em torno do resgate de 

precatórios (pagamentos devidos pela União após condenação definitiva na Justiça) 
que estão depositados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Segundo 

apurou o Estadão/Broadcast, cerca de R$ 5 bilhões ainda estão pendentes. 
 
No último relatório de Avaliação de Receita e Despesas do Orçamento, enviado em 

julho ao Congresso, o governo contou com R$ 10,197 bilhões de devolução de 
precatórios não sacados há mais de dois anos – R$ 5,3 bilhões do Banco do Brasil e 

R$ 4,897 bilhões da Caixa. O problema é que nem todo o repasse está assegurado 
devido à decisão de juízes bloqueando os recursos. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/receita-com-refis-deve-ser-reduzida-para-r-8-bi/


Câmara conclui votação da MP que cria Refis das Autarquias 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira, 19, a votação da medida 
provisória (MP) que institui o Programa de Regularização de Débitos não Tributários 

(PRD). O texto-base da MP já tinha sido aprovado na semana passada, mas faltava 
votar destaques (sugestão de mudanças no texto). 

 
Nenhum dos destaques foi aprovado. A MP seguiu para análise do Senado, onde 
precisa ser aprovada antes de 2 de outubro deste ano, quando a proposta perde a 

validade. O PRD é uma espécie de Refis que permite pessoas físicas e empresas 
parcelarem por até 20 anos dívidas não tributárias com autarquias, fundações públicas 

federais e com a fazenda pública. 
 
Pelo texto aprovado, poderão ser quitados débitos vencidos até 31 de março deste 

ano. Os débitos de natureza não tributária abrangem multas de diversas origens, como 
de natureza administrativa, trabalhista, eleitoral e penal, e dívidas com órgãos como 

o Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), entre outros. 
 

A expectativa do governo federal, com o texto original da medida, era arrecadar R$ 
3,4 bilhões com o programa neste ano, dinheiro que a equipe econômica conta para 

reduzir o contingenciamento feito no Orçamento em 2017 e para atingir a meta fiscal 
deste ano, de déficit de até R$ 159 bilhões. 
 

A MP beneficia empresas como operadora de telefonia Oi, que está em processo de 
recuperação judicial e terá a chance de refinanciar dívidas com autarquias federais. As 

dívidas totais da empresa somam mais de R$ 60 bilhões. Só ao Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes, a empresa deve ao menos R$ 3,2 bilhões. 
 

Detalhes 
O texto da MP aprovado pelos deputados foi o parecer sobre a MP elaborado pelo 

senador Wilder Morais (PP-GO) e que já havia sido aprovado em comissão mista do 
Congresso Nacional. Em seu texto, o parlamentar acatou uma série emendas e incluiu 
novidades. 

 
Uma das mudanças foi excluir do programa os débitos perante a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). A exceção foi um pedido da própria agência, que alegou que 
o parlamento dos débitos poderia provocar aumento no preço das tarifas de energia 
pagas pelo consumidor. 

 
O texto aprovado também exclui do programa dívidas com o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade) e com órgãos ligados ao Ministério da Educação. Neste 
último caso, a exceção será de débitos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), que poderão ser incluídos no programa. 
 
A MP aprovada prevê a exclusão do programa dos devedores que deixarem de pagar 

seis parcelas alternadas. A medida foi incluída pelo relator. Na redação original da MP, 
a exclusão se daria após o não pagamento de três parcelas alternadas. 

 
Para aderir ao programa, as empresas e pessoas físicas em geral deverão cumprir uma 
série de pré-requisitos, entre eles, o cumprimento regular das obrigações com o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 

Segundo o relator, os descontos nos débitos propostos na MP só poderão ser aplicados 
a partir de janeiro de 2018 e a primeira parcela, que pode variar de 20% a 50% da 
dívida, deve ser paga até o último dia do mês do requerimento.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/camara-conclui-votacao-da-mp-que-cria-refis-das-autarquias/


MME reconhece a necessidade de importar energia da Argentina e Uruguai 

até 2018 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Mesmo com a seca e do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo 

decidiu não acionar as usinas termelétricas, que tem custo maior na produção de 
energia elétrica. O governo decidiu, como medida alternativa, ampliar a importação 

de energia elétrica dos vizinhos Argentina e Uruguai. 
 
O Ministério de Minas e Energia publicou portaria no Diário Oficial da União (DOU) na 

qual reconhece a necessidade de importação de energia elétrica da Argentina e do 
Uruguai, “de forma excepcional e temporária”, até 31 de dezembro do próximo ano. 

O documento também reconhece ser necessário ampliar as possibilidades dessas 
importações. 
 

De acordo com a portaria, a importação da Argentina deverá ocorrer por meio das 
Estações Conversoras de Garabi I e II (2 x 1.100 MW), localizadas no município de 

Garruchos, e da Conversora de Uruguaiana (50 MW), no município de Uruguaiana, 
ambas no Estado do Rio Grande do Sul; e a importação do Uruguai, por meio das 
Estações Conversora de Rivera e da Conversora de Melo, as duas naquele país, na 

fronteira com o Brasil. 
 

A compra será feita por meio de ofertas semanais ao Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), tendo como destino o mercado de curto prazo do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), “podendo haver ajustes conforme programação diária ou por 

necessidade em tempo real”. 
 

“Poderão ser autorizados um ou mais comercializadores como agentes responsáveis 
pela importação de energia elétrica perante a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), desde que adimplentes e autorizados nos termos da Portaria MME nº 

596, de 19 de outubro de 2011”, cita o texto publicado no DOU nesta quarta-feira, 20. 
 

Conselho da Sanepar aprova aumento de 11% em participação na CS 

Bioenergia 

20/09/2017 – Fonte: Reuters 

 
O conselho de administração da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) 

aprovou aumento de 11 por cento da participação societária da companhia na CS 
Bioenergia, segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira.  
 

A decisão deve permitir à Sanepar obter o controle da CS Bioenergia mediante 
aprovação dos órgãos competentes, incluindo a Casa Civil do Estado do Paraná, o 

Conselho de Controle das Empresas Estatais e a Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná, e dos acionistas, informou a Sanepar.  

 

CNI defende simplificação do acesso a recursos do FGTS para projetos de 

saneamento 

20/09/2017 – Fonte: CNI 
 

Estudo mostra uma série de melhorias potenciais a serem feitas no processo 
de liberação de verbas para o setor de maior déficit na infraestrutura 
brasileira 

 
O caminho para a ampliação dos serviços de saneamento básico no Brasil passa pela 

simplificação do processo de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para projetos do setor. A realidade, porém, mostra que as empresas 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mme-reconhece-a-necessidade-de-importar-energia-da-argentina-e-uruguai-ate-2018/
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públicas e privadas enfrentam enorme burocracia para acessar esses capitais, além de 
longo prazo para viabilizar investimentos.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
É o que revela o estudo inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

Investimentos em Saneamento com Recursos do FGTS - Uma agenda de simplificação 
e otimização.  
 

O trabalho destaca que as regras de contratação excessivamente rígidas vigentes no 
Brasil são um empecilho à expansão das redes de esgoto, que hoje atendem apenas 

a metade da população do país – o saneamento é setor de maior déficit de atendimento 
na infraestrutura brasileira. 
 

A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) é que os serviços sejam 
universalizados até 2033. No entanto, se mantido o atual ritmo de investimentos, o 

país só terá cobertura completa de água e esgoto duas décadas depois do previsto, 
em 2053. 
 

A média de investimentos no setor entre 2009 e 2014 foi de R$ 9,3 bilhões, valor 
consideravelmente inferior à previsão do Plansab, que estabelecia a cifra de R$ 26,8 

bilhões só para 2014. Para universalizar os serviços até 2033 seria preciso elevar a 
média de investimentos para R$ 15,2 bilhões anuais. 

 
UNIFICAÇÃO – Nesse contexto e diante da crise fiscal, uma das formas mais 

plausíveis para o desenvolvimento da agenda de saneamento no país seria o uso do 
Fundo de Investimentos do FGTS. Para viabilizar o acesso a esse capital, porém, é 

necessário promover uma série de melhorias potenciais no processo de liberação dos 
recursos.  
 

De acordo com o estudo da CNI, a mera unificação dos procedimentos já possibilitaria 
que o tempo médio de companhias públicas para acessarem os recursos do FGTS em 

projetos de saneamento passasse de 27 para 18 meses, como ocorre com as 
companhias privadas. 
 

Entre as sugestões da CNI estão a criação de um calendário fixo para abertura dos 
editais, o que daria previsibilidade ao processo, e de um sistema único de apresentação 

dos documentos voltados para o acesso a recursos do FGTS. Tais alterações já seriam 
um passo importante no sentido de possibilitar que haja um maior planejamento para 

a apresentação de projetos atualizados e com qualidade além de evitar a 
desnecessária apresentação duplicada de documentos. 

http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/9/investimentos-em-saneamento-com-recursos-do-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-fgts-uma-agenda-de-simplificacao-e-otimizacao/
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O gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso, defende a reavaliação 
dos procedimentos adotados para a liberação de recursos e a compatibilização dos 

processos com a realidade do setor. Atualmente, segundo ele, poucos conseguem se 
habilitar para recursos do FGTS, não só pela dificuldade burocrática, mas também pela 

incapacidade empresarial de endividamento e pagamento. “O objetivo é que mais 
companhias tenham acesso aos recursos para que haja aumento dos investimentos 

no setor”, afirma. 

 
TEMPO – De acordo com o estudo, a estrutura simples do FGTS parece indicar a 

existência de processos de fácil operação, mas, na prática, os avanços não estão 
compatíveis com a aparente disponibilidade de recursos financeiros divulgada pelos 

órgãos do governo federal.  
 
O prazo superior a dois anos entre a apresentação do projeto e o início das obras pode, 

por exemplo, tornar o projeto obsoleto. “O prazo de 27 meses é um grande empecilho 
para o andamento adequado dos projetos e contribui para que ocorram paralisações 

de obras em projetos de construção”, destaca o estudo. 
 
Segundo o último relatório de gestão do FI-FGTS, emitido em julho de 2016, em 

dezembro de 2015 o Fundo destinou a maior parte dos recursos reservados para 
infraestrutura a empresas que atuam nos setores de energia (R$ 10,7 bilhões), 

rodovias (R$ 3,2 bilhões), portos (R$ 2,4 bilhões) e ferrovias (R$ 1,9 bilhão). O 
montante para investimentos em saneamento foi de R$ 1,8 bilhão, sendo considerados 
para o cálculo apenas os projetos em carteira. 

 
Atualmente, são três as modalidades para investimentos no setor de saneamento no 

país: recursos onerosos; recursos não onerosos, oriundos do orçamento geral da 
União; e recursos próprios dos prestadores de serviços. É exatamente na primeira 

modalidade mencionada que o FGTS se insere, sendo considerado um importante 
indutor das políticas públicas do país. 
 

DOWNLOAD - Acesse a página do estudo Investimentos em Saneamento com 
Recursos do FGTS - Uma agenda de simplificação e otimização para fazer o download 

do documento. 
 

Seca eleva preço da energia e governo propõe campanha para uso racional 

20/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Linhas de energia conectando torres de eletricidade de alta tensão, em Brasília 

A seca prolongada vai ter impactos no custo da energia e o governo decidiu propor o 
lançamento de uma campanha para que a população reduza o consumo de eletricidade 

para segurar os preços.  
 

http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/9/investimentos-em-saneamento-com-recursos-do-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-fgts-uma-agenda-de-simplificacao-e-otimizacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/9/investimentos-em-saneamento-com-recursos-do-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-fgts-uma-agenda-de-simplificacao-e-otimizacao/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919971-seca-eleva-preco-da-energia-e-governo-propoe-campanha-para-uso-racional.shtml


A proposta foi feita em reunião extraordinária do Conselho de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE), convocada para esta terça (19) para avaliar a situação do 
abastecimento com a estiagem prolongada.  

 
Na segunda (18), os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste do país 

estavam a 28% de sua capacidade, próximo aos 25% registrados em setembro de 
2014, quando o país enfrentou sua pior crise hídrica após o racionamento de 2001.  

 
O CMSE descartou, por enquanto, o uso de térmicas mais caras para poupar água nos 
reservatórios, mas a expectativa é que a bandeira vermelha na conta de luz seja 

acionada em outubro.  
 

Este mês, está em vigor a bandeira amarela, que acrescenta R$ 0,02 por quilowatt-
hora (kWh) consumida. Na bandeira vermelha patamar 1, são R$ 0,03 por kWh. O 
governo tenta evitar que chegue ao patamar 2, que custa R$ 0,035 por kWh.  

 
"Tendo em vista o aumento de preço da energia elétrica frente à escassez hídrica, a 

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) apresentará, na próxima reunião do 
CMSE, proposta para viabilização de campanha de conscientização do uso da energia 
elétrica pela população", diz a nota do CMSE.  

 
Outra medida em estudo é a flexibilização de restrições hidráulicas de algumas 

hidrelétricas, que estão gerando menos energia para poupar água nos reservatórios.  
 
A previsão é que as chuvas ainda fiquem abaixo da média até a primeira quinzena de 

outubro. Além disso, o aumento das temperaturas na região Sul, em São Paulo e no 
Centro Oeste devem contribuir para aumentar o consumo de eletricidade.  

 
Na nota, o CMSE diz que não há risco de falta de energia, apesar da seca, e continuará 
monitorando as condições de abastecimento. 

  

Governo revoga concessões de linhas de energia da Abengoa após abandono 
de obras 

20/09/2017 – Fonte: Reuters 
 

O Ministério de Minas e Energia revogou nove concessões para a construção de linhas 
de transmissão de energia atribuídas à espanhola Abengoa, após a empresa 

abandonar as obras dos empreendimentos ainda no final de 2015, em meio a uma 
crise financeira, disse nesta quarta-feira o secretário-executivo da pasta, Paulo 
Pedrosa.  

 
A portaria que declara a caducidade dos contratos com a elétrica está no Diário Oficial 

da União desta quarta-feira.  
 

O texto afirma que não há bens reversíveis atrelados às concessões e que a revogação 
destas não eximirá a empresa de outras penalidades previstas na legislação, que 
deverão ser avaliadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).  

 

Aneel: seca deve levar ao acionamento da bandeira vermelha em outubro 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse 

que a seca deve levar ao acionamento da bandeira vermelha no mês de outubro. 
Atualmente, vigora a bandeira amarela. Para decidir formas de atender à demanda de 

forma mais barata e eficiente, integrantes do governo e de órgãos do setor elétrico 
vão se reunir nesta terça-feira, 19, em reunião extraordinária do Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), em Brasília. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV1LJ-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV1LJ-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/aneel-seca-deve-levar-ao-acionamento-da-bandeira-vermelha-em-outubro/


De acordo com Rufino, não está descartada a possibilidade de que seja acionado o 
segundo patamar da bandeira vermelha, que adiciona R$ 3,50 a cada 100 quilowatt-
hora (kWh) consumidos. No primeiro patamar, a taxa da bandeira vermelha é de R$ 

3,00 a cada 100 kWh. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 2,00 a cada 100 kWh, 
e na bandeira verde, não há taxa extra. 

 
“O regime hidrológico é desfavorável, o custo da energia é crescente e o custo de 

acionamento das térmicas mais caras, dentro ou fora da ordem de mérito, vai elevar 
o custo da geração de energia”, afirmou Rufino. “É possível que no mês que vem 
possamos acionar a bandeira vermelha no patamar 2? É possível.” 

 
Na semana passada, o preço da energia no mercado à vista (PLD) atingiu o teto de R$ 

533,82, o que, por si só, já indicaria o acionamento da bandeira vermelha. 
Dependendo da quantidade de termelétricas mais caras a serem acionadas, o custo 
do sistema pode levar ao acionamento do segundo patamar da bandeira vermelha. 

 
Rufino disse que não há nenhum risco de desabastecimento, mas ressaltou que o custo 

da energia deve ficar mais caro nos próximos meses em razão do regime de chuvas, 
que não tem sido favorável há meses. 
 

“O cenário não é favorável. O solo está com umidade muito baixa e a previsão de 
chuvas não é muito significativa. Isso significa que a afluência de águas para os 

reservatórios não tem um bom sinal”, afirmou. 
 
Para atender ao consumo sem que haja um forte aumento na conta de luz, o governo 

deve elevar a importação de energia oriunda da Argentina e do Uruguai. Se houver 
sobras nos países vizinhos, é possível que menos termelétricas sejam ligadas, 

reduzindo o custo global da energia no País. Rufino reconheceu, porém, que outras 
ações terão que ser adotadas. 
 

“A importação tem um limite e por si só não vai resolver a questão. É uma somatória 
de ações. Vamos colher, em cada uma dessas ações, a ajuda que é bem-vinda no 

sentido de racionalizar a vertente econômica”, disse Rufino. 
 
O governo também estuda a possibilidade de realizar uma campanha publicitária de 

incentivo à economia de energia. “Então o sinal é: use a energia de maneira consciente 
e eficiente, de maneira a contribuir que tenhamos a necessidade de despachar o menor 

número de térmicas possível”, afirmou. 
 
De acordo com relatórios meteorológicos que chegam ao governo, o solo da Amazônia 

está seco, o que impede a formação de nuvens que, depois, se convertem em chuvas 
no Sudeste e Centro-Oeste, onde estão os principais reservatórios das hidrelétricas do 

País. 
 

Para piorar a situação, o mercado de curto prazo de energia não está funcionando 
dentro da normalidade em razão de centenas de liminares judiciais sobre risco 
hidrológico (GSF, na sigla em inglês).  

 
Esse cenário não incentiva a entrada de agentes para atender a demanda de forma 

mais barata, como as usinas de biomassa, pois a guerra judicial impede o recebimento 
do pagamento integral pela energia gerada. 
 

Estimativas apontam que as usinas de biomassa poderiam contribuir com algo entre 
600 e 900 megawatts (MW) adicionais ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 
 
 

 



Importação de energia pode evitar alta em taxa extra da conta de luz, diz 

Aneel 

20/09/2017 – Fonte: G1 

 
Governo discute nesta terça aumento na transferência de energia da 

Argentina e do Uruguai para o Brasil. Medida se deve à falta de chuvas e 
consequente queda no nível das represas de hidrelétricas 

 
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) se reúne nesta terça-feira (19) 
e pode autorizar o aumento no volume de energia importada pelo Brasil para preservar 

os reservatórios de hidrelétricas do país, que estão baixos devido à falta de chuva.  
 

Na reunião, será discutido o aumento da importação de energia elétrica do Uruguai e 
o início da importação da Argentina. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, a medida pode reduzir as chances de aumento 

na cobrança extra da bandeira tarifária nos próximos meses.  
 

Neste mês de setembro, está em vigor a bandeira tarifária amarela, que implica na 
cobrança extra de R$ 2 para cada 100 kWh de energia consumidos. Com a falta de 
chuvas, porém, existe a chance de que a bandeira volte para vermela e atinja inclusive 

o patamar dois dessa cor, o que elevaria a cobraça extra para R$ 3,50 para cada 100 
kWh.  

 

 
Valores das bandeiras tarifárias aprovados pela Aneel para 2017 (Foto: Arte/G1)  
Segundo Rufino, os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicam 
que o custo de geração está mais alto, o que pode levar ao acionamento da bandeira 

vermelha.  
 

Rufino afirmou que acredita que na reunião desta terça o CMSE decida por um mix de 
solução para preservar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, como a 
importação de energia, o acionamento de mais térmicas e campanhas para reduzir o 

consumo de energia elétrica.  
 

Ele afirmou, porém, que apesar dos cuidados que estão sendo adotados não há risco 
de faltar energia no Brasil.  
 

"Quero deixar claro que não há risco de desabastecimento, o que há é um 
acompanhamento das condições meteorológicas", afirmou o diretor. Ele comentou, 

entretanto, que as previsões de chuvas para as áreas dos reservatórios de hidrelétricas 
não são favoráveis.  
 

 
 

 
 

https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/importacao-de-energia-pode-evitar-alta-em-taxa-extra-da-conta-de-luz-diz-aneel.ghtml
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/importacao-de-energia-pode-evitar-alta-em-taxa-extra-da-conta-de-luz-diz-aneel.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/bandeira-fica-amarela-e-taxa-extra-da-conta-de-luz-cai-para-r-2-em-setembro.ghtml


TCU fará pente-fino em cobrança extra na conta de luz 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai passar um pente-fino na cobrança das 
bandeiras tarifárias incluídas na conta de luz. A auditoria sobre os períodos de 

cobrança extra a todos os consumidores de energia foi decidida após o tribunal coletar 
indícios de que, na prática, as bandeiras não têm inibido o consumo da população para 

prevenir eventuais racionamentos, o objetivo principal da medida. Servem apenas 
como mais uma ferramenta de arrecadação de recursos. 
 

O argumento central que embasou a criação das bandeiras tarifárias, em maio de 
2015, era adotar um mecanismo mensal que desse um “sinal de preço” para a 

população, ou seja, um critério que sensibilizasse o usuário para reduzir o consumo. 
Pelas regras atuais, há quatro bandeiras em vigor.  
 

Na bandeira verde, não há taxa extra. A faixa amarela custa R$ 2,00 para cada 100 
kilowatts (kWh) consumidos. Esse valor sobre para R$ 3 na bandeira vermelha 

“patamar 1” e para R$ 3,50 na bandeira vermelha “patamar 2”. 
 
O que os indícios mostram é que, na média, seja qual for a bandeira tarifária em vigor, 

a população mantém o mesmo consumo. A própria Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) já fez alterações de preços e de patamares das bandeiras, na tentativa 

de calibrar a cobrança e ter um resultado mais efetivo. 
 
A auditoria, que tem como relator o ministro Aroldo Cedraz, deve ser concluída em 

dezembro. Nesta semana, uma equipe do TCU se reuniu com representantes da Aneel 
para tratar do assunto. Também será avaliado como as bandeiras têm socorrido as 

distribuidoras de energia elétrica. Em 2015, as cobranças extras tiveram um superávit 
de R$ 1,1 bilhão em relação às previsões iniciais, mas no ano passado apresentaram 
um déficit de R$ 1,6 bilhão.  

 
A missão básica das bandeiras é cobrir os rombos financeiros causados pelo “risco 

hidrológico”, termo usado para classificar o nível de água nos principais reservatórios 
das hidrelétricas, situação que obriga o acionamento das usinas térmicas, que são 
mais caras. Daí a criação das bandeiras para pagar essa geração de energia. 

 
As bandeiras tarifárias foram criadas no embalo do que o governo batizou de “realismo 

tarifário”. O que se fez foi retirar do Tesouro Nacional o ônus de bancar as contas 
bilionárias do setor elétrico – resultado do desarranjo causado durante o processo 
conturbado de renovação das concessões -, passando essa dívida para as contas de 

luz. 
 

Vermelho 2. Em outubro, a Aneel deve voltar a acionar a bandeira vermelha. 
Atualmente, vigora a bandeira amarela. Para decidir maneiras de atender à demanda 

de forma mais barata e eficiente, integrantes do governo federal e de órgãos do setor 
elétrico vão se reunir hoje em reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), em Brasília. 

 
De acordo com o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, não está descartada a 

possibilidade de que seja acionado o segundo patamar da bandeira vermelha, que 
adiciona R$ 3,50 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos. 
 

“O regime hidrológico é desfavorável, o custo da energia é crescente e o custo de 
acionamento das térmicas mais caras, dentro ou fora da ordem de mérito, vai elevar 

o custo da geração de energia”, afirmou Rufino. “É possível que no mês que vem 
possamos acionar a bandeira vermelha no patamar 2? É possível.” 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/tcu-fara-pente-fino-em-cobranca-extra-na-conta-de-luz/


Anfavea: crescimento do mercado automotivo em 2018 será superior ao de 

2017 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A indústria automobilística está em recuperação e vai acelerar o ritmo de crescimento 

no ano que vem, estimou nesta terça-feira, 19, Antonio Megale, presidente da 
Anfavea, entidade que abriga as montadoras instaladas no País. 

 
Ao participar de fórum promovido pela revista Quatro Rodas, Megale evitou antecipar 
números sobre o desempenho do setor em 2018, o que só deve ser feito pela Anfavea 

em janeiro. Mas disse que o crescimento do mercado deverá ser superior ao deste 
ano, quando as previsões da entidade apontam a um avanço de 7,3% das vendas de 

veículos. 
 
Revelando confiança num aumento dos emplacamentos superior a 10%, o executivo 

assinalou que a tendência é que o setor volte a se aproximar de níveis próximos de 
dois dígitos de crescimento no próximo ano. 

 
Megale citou indicadores econômicos como a queda dos juros, a redução do 
desemprego e o fim da recessão ao justificar sua visão de que o pior momento da crise 

ficou para trás. “Todos esses indicadores estão nos dando a confiança de que a 
retomada começou e que o fim da crise está próximo”, comentou o presidente da 

Anfavea. 
 
Após participar do fórum, ele disse que está chegando o momento de renovação da 

frota de carros comercializados em 2013, quando os brasileiros compraram mais de 
3,7 milhões de veículos – 68% a mais do que o previsto a este ano – e observou que 

a economia vem se descolando da política, de forma que as eleições de 2018 não 
devem contaminar o ambiente de negócios. 
 

Conforme o titular da Anfavea, o ritmo diário de vendas neste mês está superando em 
cerca de 5% a média de agosto: de 9,1 mil veículos por dia útil, a melhor média do 

ano.  
 
“Setembro não deve ultrapassar a marca de 10 mil veículos por dia, mas deve ficar 

acima de agosto”, comentou Megale, ponderando, porém, que o total deste mês pode 
ficar abaixo de agosto por conta do calendário com menos dias de venda. 

 
Megale disse que, dado o uso de veículo relativamente baixo – um veículo a cada cinco 
brasileiros -, o Brasil tem potencial de voltar a ser um dos cinco maiores mercados do 

mundo, mas levará muito tempo para recuperar os volumes vendidos antes da 
recessão. Em seu recorde, a indústria automobilística vendeu 3,8 milhões veículos em 

2012. Nos quatro anos seguintes, esse número só caiu. 
 

A noticia positiva, conforme Megale, é que a produção, embalada não só pela 
recuperação do consumo interno, mas também pelas exportações, deve ultrapassar a 
marca de 3 milhões de veículos em um ou dois anos, saindo de 2,7 milhões de 

unidades previstas para 2017.  
 

Essa retomada de atividade vai ajudar o setor a usar melhor sua capacidade instalada, 
que mostra hoje uma ociosidade ao redor de 50%. 
 

Megale afirmou que as montadoras devem voltar a apresentar abertura de novas 
vagas de trabalho neste mês, após fechar agosto com a criação de 1,1 mil postos de 

trabalho. 
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-crescimento-do-mercado-automotivo-em-2018-sera-superior-ao-de-2017/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-crescimento-do-mercado-automotivo-em-2018-sera-superior-ao-de-2017/


Paraná é o terceiro Estado com mais financiamentos de carros do País 

20/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

 
O Paraná obteve o maior número de financiamentos de veículos novos e usados da 
região Sul no mês de agosto. O Estado ocupa agora a terceira posição no ranking 
nacional, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A pesquisa foi feita pela B3, 

empresa composta pelas atividades da BM&FBOVESPA e pela Cetip, empresa privada 
com o maior número de títulos depositados na América Latina. 

 
Em agosto foram vendidas a crédito 31.871 automóveis leves e 3.386 motos, com o 
aumento de 9% em relação ao mesmo mês em 2016. Durante o ano, totalizaram 

260.477 veículos novos e usados, com o avanço de 5,8% em relação ao ano passado. 
 

O Sul é a segunda maior região que ofereceu financiamento de veículos no país. Em 
agosto, a região acumulou 97.456 vendas a crédito, com o aumento de 12,4% em 
relação ao mesmo mês no ano passado. Os automóveis leves foram responsáveis por 

87% das negociações, somando 84.571 unidades financiadas. 
 

No total foram 468.823 veículos financiados em agosto no país, entre motocicletas, 
veículos leves, pesados e outros, com aumento de 12,8% em relação ao mesmo 
período em 2016. As vendas a crédito de novos automóveis novos chegaram a 168.873 

unidades, enquanto os usados atingiram 299.950 vendas. 
 

A B3 é a empresa que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), sendo ela base 
para a integração de informações que administra o cadastro das restrições financeiras 
de veículos utilizados como garantia em operações de crédito no Brasil. O SNG é 

responsável pelo controle de fraudes sistêmicas nos financiamentos de veículos. 
 

Dürr lança cabine de secagem mais eficiente 

20/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

A Dürr, fornecedora alemã de equipamentos e automação de pintura automotiva, 
acrescentou recentemente ao seu portfólio de produtos uma inovadora cabine de 

secagem, a EcoInCure, que segundo a empresa melhora o acabamento da carroceria 
e eleva a produtividade do processo, com redução de 25% no consumo de energia e 

de 30% no tempo de aquecimento, além de melhor aproveitamento de espaço físico.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

O novo processo de secagem de carroceria desenvolvido pela Dürr aquece e resfria as 
carrocerias pelo interior, por meio de fluxos de ar quente direcionados através da 
abertura do para-brisa. Esse aquecimento de dentro para fora garante, de acordo com 

a Dür, condições mais uniformes de temperatura para toda a carcaça, o que melhora 

http://www.bemparana.com.br/noticia/526926/parana-e-o-terceiro-estado-com-mais-financiamentos-de-carros-do-pais
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26425/durr-lanca-cabine-de-secagem-mais-eficiente


a cura das superfícies pintadas interiores, de acesso mais difícil. Com isso, os tempos 
de aquecimento da carroceria são reduzidos em até 30%.  
 

Outro recurso da EcoInCure é o posicionamento transversal (em vez de longitudinal) 
das carrocerias dentro da cabine de secagem, o que economiza espaço, reduzindo à 

metade o comprimento do secador.  
 

O aquecimento é feito por um trocador de calor centralizado, ao invés de unidades de 
aquecimento separadas por zonas nas caixas de recirculação de ar. Isso diminui perdas 
de pressão e torna mais preciso o controle da temperatura. Como resultado do 

processo mais eficiente, a Dürr estima redução de 25% no consumo de energia elétrica 
em comparação com o forno tradicional.  

 
Dentro da EcoInCure, a temperatura e os fluxos volumétricos podem ser ajustados 
individualmente para diferentes tipos e tamanhos de carrocerias acomodadas juntas 

dentro do mesmo espaço. A cada carroceria é atribuído certificado de qualidade digital 
para todo o processo de secagem. 

 

Chevrolet Equinox vai custar R$ 150 mil 

20/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

A GM divulgou o preço do Chevrolet Equinox que será vendido no Brasil a partir de 
outubro: R$ 149.900, disponível apenas na versão topo de linha Premier. O SUV de 
tamanho médio é fabricado no México, por isso pode ser trazido ao Brasil sem 

pagamento de imposto de importação, dentro do acordo bilateral de comércio de 
automóveis mantido entre os dois países.  

 
O novo SUV foi apresentado no início deste ano no Salão de Detroit, nos Estados 
Unidos, e a GM também trouxe o modelo para o Salão de Buenos Aires, em junho 

passado na Argentina. No Brasil o Equinox será oficialmente lançado em outubro, mas 
pode ser reservado a partir da quarta-feira, 20, na rede de concessionárias Chevrolet.  

 
O Equinox é terceiro SUV Chevrolet vendido no País e coloca um produto de tamanho 
intermediário no portfólio da GM, ficando entre o compacto Tracker, lançado no início 

deste ano e também importado do México, e o Trailblazer, derivado da picape S10, 
com produção nacional em São José dos Campos (SP).  

 
SÓ A VERSÃO MAIS CARA 

 
Como estratégia, o Equinox servirá para complementar a linha e garantir um pouco 
mais de participação no segmento de mercado que mais cresce atualmente. Com o 

preço, a GM foca na parte de cima do mercado, onde estão clientes de maior poder 
aquisitivo. Por isso traz o modelo em versão única, mais cara e sofisticada.  

 
Em configuração única, o Equinox Premier tem motor 2.0 turbo, de 262 cavalos e 37 
kgfm de torque máximo, e tração integral AWD, que funciona em 4x2 ou 4x4 

dependendo da condição de rodagem e parâmetros de segurança. A transmissão, 
inédita na linha Chevrolet, é automática de nove marchas fornecida pela ZF – que 

estreou no Brasil há dois anos a bordo do Jeep Renegade e depois estendida pela FCA 
para Jeep Compass e Fiat Toro.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26423/chevrolet-equinox-vai-custar-r-150-mil


O Equinox também é equipado com direção elétrica progressiva, controlador de 
velocidade de cruzeiro, sistema start-stop (desliga e religa o motor automaticamente 
nas paradas e partidas no trânsito) e botão de ignição sem chave.  

 
O acabamento interno inclui bancos e volante revestidos em couro sintético perfurado 

e costuras duplas, painel com material macio, assento do motorista com regulagem 
elétrica e memórias, sistema de áudio com alto-falantes de alta definição Bose, 

multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de smartphones sem 
fio, volante multifuncional, ar-condicionado digital de dupla zona de temperatura com 
acionamento remoto de ignição para refrescar a cabine antes do embarque, porta-

malas com acionamento elétrico por sensor de movimento (passando o pé por debaixo 
do para-choque traseiro), sistema de telemática OnStar.  

 
Na lista de itens de segurança, o modelo vem com controle eletrônico de estabilidade 
e tração; freios ABS/EBD; frenagem automática de emergência; alertas sensorial, 

luminoso e sonoro de colisão; assistente de permanência na faixa e de 
estacionamento; além de alerta de ponto cego.  

 
Do lado de fora, o Equinox Premier tem faróis de LED inteligentes (que altera o facho 
alto de acordo com o tráfego para não ofuscar a visão de quem vem em sentido 

contrário), retrovisores elétricos aquecidos, teto solar panorâmico com acionamento 
elétrico, além de rodas de 19 polegadas com acabamento diamantado. O mesmo efeito 

cromado se aplica nos insertos dos para-choques e nas duas ponteiras aparentes do 
escapamento, uma em cada extremidade do veículo. 
 

Volkswagen é condenada a pagar R$ 1 bilhão a donos de Amarok no Brasil 

20/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Justiça determina pagamento de R$ 64 mil em indenizações a 17 mil 
proprietários da picape envolvida na fraude que mascarava a emissão de 

poluentes em motores a diesel  

 

 
  

A Volkswagen foi condenada no Brasil a pagar R$ 1,09 bilhão (sem contar os juros) 
pelo escândalo conhecido como ‘Dieselgate’. A quantia será quase toda dividida entre 

17 mil proprietários de picape Amarok 2.0 TDI, fabricadas na Argentina e vendidas no 
mercado brasileiro entre 2011 e 2012. Cada um terá direito a receber R$ 64 mil, sendo 

R$ 54 mil por danos materiais e outros R$ 10 mil danos morais.  
 
A decisão partiu do juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 1ª Vara Empresarial do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também determinou que R$ 1 milhão deste 
montante será repassado ao Fundo Nacional de Defesa do Consumidor para reparar o 

"dano moral coletivo causado à sociedade brasileira"- medida considerada pelo 
magistrado como de "caráter pedagógico e punitivo".  
 

Por ter sido proferida em 1ª instância a Volkswagen ainda poderá recorrer da decisão 
da decisão, medida que tomará segundo nota divulgada pela montadora.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/volkswagen-e-condenada-a-pagar-r-1-bilhao-a-donos-de-amarok-no-brasil-4o7zrlquqmcwejiuiuf24fhtg
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/volkswagen-e-condenada-a-pagar-r-1-bilhao-a-donos-de-amarok-no-brasil-4o7zrlquqmcwejiuiuf24fhtg#ancora-1


 
 
A VW já havia sido condenada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) em R$ 50 milhões por ter comercializado no país a 

mesma motorização que fora manipulada na Europa e nos EUA.   
 

A marca utilizou um software fraudulento que mascarava a emissões de gases em 
diversos motores diesel, reduzindo os níveis durante testes de laboratório. Com isso, 

o motor era liberado para o uso normal.  
 
Na batalha jurídica com Ibama a Volks admite que o software não estava ativo no país, 

porém a órgão federal manteve a ação após testes realizados pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) que apontaram a ativação do dispositivo. 

 
De acordo com a Cetesb, graças ao software fraudulento não foram verificados 
emissões de óxido de nitrogênio acima do limite regulamentado, permitindo assim que 

a picape passasse nos testes de homologação para a venda no Brasil. 
 

A manipulação foi descoberta em 2015 e trouxe consequências graves à imagem da 
fabricante alemã. Após ser acusada pelo governo dos EUA, a montadora assumiu que 
11 milhões de veículos em todo o mundo foram adulterados pelo software fraudulento, 

entre eles 17.057 unidades da Amarok feitas na Argentina e vendidas no Brasil, que 
acabaram ‘convocadas’ para um recall em abril.  

 
Nos EUA, o Grupo Volkswagen já se comprometeu a pagar mais de US$ 20 bilhões em 
multas e compensações por prejuízos com a fraude. A empresa também processada 

em diversos países. 
 

Veja os chassis envolvidos no recall: 
Amarok 2011: BA000257 até BA000338 
Amarok 2011: B8000200 até B8082605 

Amarok 2012: CA001950 a CA026145 
 

Resposta da Volkswagen 
 A Volkswagen do Brasil vai recorrer desta decisão judicial, que considera incorreta. 
Em junho de 2017, a Volkswagen já recorreu da decisão do Ibama referente ao tema, 

uma vez que medidas técnicas provaram que o software não altera os níveis de 
emissão da Amarok comercializada no mercado brasileiro.  

 
Portanto, os carros envolvidos atendem a legislação brasileira mesmo antes dos 
referidos softwares serem removidos destes carros. 

 
 A Volkswagen convocou os modelos Amarok para substituir o software da unidade de 

comando eletrônico do motor, com objetivo de recuperar a confiança de seus 
consumidores. O recall teve início no dia 3 de maio de 2017 e envolve um total de 

17.057 veículos. 
 
 

 
 



Produção de aço bruto em agosto cresce 1,2% ante agosto de 2016, diz 

instituto 

20/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A produção de aço bruto no Brasil em agosto somou 3,0 milhões de toneladas, uma 

expansão de 1,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, informou o Instituto 
Aço Brasil. 

 
No mês passado, a produção de laminados foi de 1,9 milhão de toneladas, crescimento 
de 3,0% quando comparada ao apurado em agosto de 2016. 

 
O consumo aparente de aço no País foi de 1,7 milhão de toneladas em agosto, 9,6% 

a mais do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Já as vendas internas 
cresceram 4,8% na mesma base de comparação, totalizando 1,6 milhão de toneladas. 
 

Em agosto as importações de aço cresceram 73,6%, para 191 mil toneladas e 
aumentaram 69,9% em valor, para US$ 209 milhões. As exportações do setor 

siderúrgico por sua vez foram de 1,5 milhão de toneladas ou US$ 764 milhões, o que 
representa um aumento de 29,0% em volume e de 37,4% em valor. 
 

Acumulado do ano 
A produção de aço bruto no País de janeiro a agosto atingiu 22,5 milhões de toneladas, 

uma alta de 9,3% quando comparado com o mesmo período de 2016. A produção de 
laminados foi de 14,7 milhões de toneladas no período, um avanço de 5,0%. 
 

As vendas internas de aço somaram 11,0 milhões de toneladas no acumulado dos oito 
primeiros meses do ano, o que equivale a uma queda de 0,5% em relação a igual 

intervalo de 2016. 
 
Por sua vez o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 12,6 milhões 

de toneladas de janeiro a agosto deste ano. Comparado aos mesmos meses do ano 
anterior houve crescimento de 4,5%. 

 
As importações de aço do País tiveram alta de 67,4% no acumulado dos oito meses 
de 2017 frente a igual etapa do ano passado, totalizando 1,6 milhão de toneladas. 

Esse volume resultou em US$ 1,5 bilhão de importação, uma alta de 45,7% na mesma 
base de comparação. 

 
As exportações por sua vez foram de 9,8 milhões de toneladas ou US$ 5,0 bilhões no 
acumulado do ano até agosto, o que significa expansão de 12,9% em volume e de 

43,0% em valor frente ao mesmo período de 2016. 
 

Em nota, o Aço Brasil destaca que os dados de produção e exportação foram 
influenciados pela entrada em operação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 

no segundo semestre do ano passado. Segundo o instituto, essas distorções vão 
desaparecer somente a partir de janeiro de 2018. 
 

Thyssenkrupp e Tata Steel firmam joint venture para combinar operações de 

aço na Europa 

20/09/2017 – Fonte: Reuters 
 
A Thyssenkrupp e a indiana Tata Steel assinaram nesta quarta-feira um memorando 

de entendimento para combinar suas operações de aço na Europa por meio de uma 
joint venture em que cada uma terá participação de 50 por cento, informou o grupo 

alemão em comunicado.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-de-aco-bruto-em-agosto-cresce-12-ante-agosto-de-2016-diz-instituto/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-de-aco-bruto-em-agosto-cresce-12-ante-agosto-de-2016-diz-instituto/
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV17K-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BV17K-OBRBS


A combinação resultará em sinergias de 400 milhões e 600 milhões de euros, informou 
o Thyssenkrupp, acrescentando que até 4 mil empregos teriam que ser cortados na 
joint venture, cerca de 8 por cento da força de trabalho conjunta.  

 

Debatedores defendem MP que altera royalties da mineração 

20/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Proposições legislativas 

 MPV 789/2017  
 MPV 790/2017  
 MPV 791/2017  

 
Durante audiência pública, realizada nesta terça-feira (19), representantes do governo 

defenderam a medida provisória que trata dos chamados royalties da mineração 
(MPV 789/2017). A audiência foi promovida pela comissão mista que analisa a MP. 
 

O diretor do Departamento de Gestão das Políticas de Geologia e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia, Fernando Ramos Nóbrega, lembrou que as 

alterações no setor de mineração estão sendo discutidas desde 2013. A MP seria uma 
forma de agilizar essas alterações – que, segundo o diretor, darão mais clareza às 
regras e diminuirão os recursos ao Judiciário. Segundo Nóbrega, o governo levou em 

conta o valor de mercado dos bens minerais para as alterações nas alíquotas dos 
tributos. 

 
– Com a MP, pretendemos a simplificação e a clareza da legislação e a diminuição de 
custos para a empresa – declarou. 

 
Ganhos 

O diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, José Luiz Amarante Araújo, afirmou que o governo busca 
transparência com a proposta de uma nova legislação. Para o diretor-geral do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Victor Hugo Froner Bicca, a 
edição da MP busca aperfeiçoar a legislação do setor de mineração, com ganhos para 

as empresas mineradoras e para o governo. 
 

O relator da MP, o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), destacou que a proposta do 
governo é bem específica, tocando nas alíquotas e nas bases de cálculo. Ele disse que 
o objetivo da comissão é aprofundar o debate com o governo, com as empresas e com 

a sociedade, para promover o “ganha, ganha e não o perde, perde”. 
 

- Não estamos fazendo reforma tributária e fiscal, mas estamos lidando com o 
aumento dos royalties – declarou o relator, fazendo referência à Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

 
Desenvolvimento 

O presidente da comissão, senador Paulo Rocha (PT-PA), dirigiu a audiência e afirmou 
que o debate sobre a mineração tem a ver com o desenvolvimento do país. Ele 
anunciou que serão realizadas outras audiências com representantes dos estados e 

dos municípios. A deputada Magda Moffato (PR-GO) sugeriu a retirada da questão dos 
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balneários da MP, para ser tratada em uma legislação específica. Já o deputado 
Joaquim Passarinho (PSD-PA) criticou o escalonamento do tributo conforme o preço 
de mercado do minério. 

 
Na visão do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a MP é importante para o país, mas de 

forma especial para Minas Gerais e Pará, estados onde ocorre intensa atividade da 
mineração. O deputado José Priante (PMDB-PA) e vários prefeitos também 

participaram da audiência. Os deputados Padre João (PT-MG), Cléber Verde (PRB-MA) 
e Júlio Lopes (PP-RJ) manifestaram preocupação com os ganhos para os municípios e 
com os impactos ambientais da mineração. 

 
- O minério é da União, é do povo. Assim, todo brasileiro também tem direito à essa 

participação – defendeu Padre João, que ainda sugeriu a criação de um conselho e de 
um fundo ligados à mineração. 
 

Alíquotas 
A MP 789 trata da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM), os chamados royalties da mineração. Com o aumento de várias alíquotas 
sobre minérios como ouro (de 1% para 2%) e nióbio e diamante (de 2% para 3%), o 
governo pretende aumentar a arrecadação em um momento de crise fiscal. As 

alíquotas passarão a incidir sobre a receita bruta, excluídos os impostos, e não mais 
sobre a receita líquida. Para compensar, os agregados de construção civil, como brita 

e areia, por outro lado, terão os royalties reduzidos (de 2% para 1,5%). 
 
A matéria vem em conjunto com outras duas MPs que também tratam do setor da 

mineração. A MP 790/2017 trata de normas para a pesquisa no setor, como os 
trabalhos necessários à definição da jazida, a sua avaliação e a determinação do seu 

aproveitamento econômico. A MP também disciplina as obrigações, concessões de 
trechos, multas e outras sanções, desonerações e regras para o relatório final da 
pesquisa. Já a MP 791/2017 cria a Agência Nacional de Mineração (ANM). A agência 

assumirá as funções do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que será 
extinto. 
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