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Sexta-feira


“A GRAVIDADE DA CRISE BRASILEIRA DEVE-SE EM MUITO AO COLAPSO DO
CRÉDITO”



EMPREGO NA INDÚSTRIA – DA ÁGUA PARA O VINHO



MERCEDES RECEBE MULTA DE R$ 1 MI POR MAQUINÁRIO INSEGURO EM
TERCEIRIZADAS



GREVE PARALISA A PRODUÇÃO DE VEÍCULOS DA CHERY NO INTERIOR DE SP



METALÚRGICOS DA CHERY ENTRAM EM GREVE POR REAJUSTE SALARIAL



TAXA DE DESEMPREGO FICA EM 12,6% NO TRIMESTRE ATÉ AGOSTO, DIZ PNAD
CONTÍNUA



MDIC E SETOR PRIVADO DISCUTEM DESAFIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE
VEÍCULOS ELÉTRICOS NO

BRASIL



MONTADORAS QUEREM MAIS PRAZO PARA ABERTURA



BRASIL APELA CONTRA DECISÃO DA OMC PARA RETIRAR SUBSÍDIOS À INDÚSTRIA



FGV: CONFIANÇA DA INDÚSTRIA SOBE EM SETEMBRO; USO DA CAPACIDADE
INSTALADA RECUA



SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO: EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO MOSTRA
OTIMISMO



CONFIANÇA DE SERVIÇOS NO BRASIL EM SETEMBRO ATINGE MELHOR NÍVEL DESDE
FIM DE

2014, DIZ FGV



EMPRESAS INVESTEM NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



GOVERNO AUTORIZA COMERCIALIZADORA TRADENER A IMPORTAR ENERGIA DE
ARGENTINA E URUGUAI



MINISTRO DE ENERGIA NEGOCIA "GOLDEN SHARE" DA ELETROBRAS COM TEMER E
EQUIPE ECONÔMICA



STATE GRID TOMA FÔLEGO PARA BUSCAR NOVOS NEGÓCIOS APÓS DOBRAR APOSTA
NO



BRASIL

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SOBE 2,1% ENTRE 1º E 26 DE
SETEMBRO, DIZ

CCEE



TEMER ANUNCIA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PIS/PASEP



TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A LIBERAÇÃO ANTECIPADA DO PIS/PASEP



POPULARIDADE DO GOVERNO TEMER MANTÉM TRAJETÓRIA DE QUEDA, APONTA
PESQUISA



CNI-IBOPE

ENTREVISTA: CRIAR PADRÕES DE TRANSPARÊNCIA PARA O LOBBY DEVE SER
INTERESSE DE TODA SOCIEDADE



6 REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA FALAM DA IMPORTÂNCIA DO ACORDO
MERCOSUL–UNIÃO EUROPEIA



GOVERNO PROMOVEU NEGOCIAÇÃO "LONGA E DURA" PARA APROVAR REFIS, DIZ
MINISTRO DO



PLANEJAMENTO

REFIS APROVADO PELA CÂMARA REPRESENTARIA FRUSTRAÇÃO DE R$5 BI NAS
RECEITAS PARA



2017, DIZ TESOURO

DYOGO: TEMOS DE AGUARDAR APROVAÇÃO FINAL DO REFIS PARA REAVALIAR
PROJEÇÕES



GOVERNO MANTÉM TJLP EM 7,0% AO ANO NO 4º TRIMESTRE DE 2017



NÚMERO DE MILIONÁRIOS DO PAÍS CRESCEU 11% EM 2016, APESAR DE RECESSÃO



SIDERÚRGICAS E VALE PRESSIONAM E BOLSA ACUMULA SEXTA BAIXA; DÓLAR CAI
0,3%



PETROBRAS PRORROGA PRAZO PARA INTERESSADOS EM ATIVOS DE FERTILIZANTES



PETROBRAS REDUZ PREÇO DA GASOLINA EM 2,1% E DO DIESEL EM 1% A PARTIR
DE SÁBADO



POSITIVO ABRE NOVA FÁBRICA EM MANAUS PARA PRODUÇÃO DE PLACAS E
BATERIAS



HONDA BROS 2018 RECEBE SISTEMA DE FREIOS CBS



HONDA PREVÊ ALTA DE ATÉ 7% NA VENDA DE MOTOS EM 2018



ROTA 2030 DEVE TRAZER NOVA SOBRETAXA DE IPI



COMO UMA MEDIDA DE TRUMP PODE AFETAR 4,5 MILHÕES DE TONELADAS DE
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

CÂMBIO
EM 29/09/2017
Compra

Venda

Dólar

3,166

3,167

Euro

3,739

3,741

Fonte: Bacen

“A gravidade da crise brasileira deve-se em muito ao colapso do crédito”
29/09/2017 – Fonte: IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

Emprego na Indústria – Da Água para o Vinho
Para o Vinho29/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Mercedes recebe multa de R$ 1 mi por maquinário inseguro em terceirizadas
29/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Mercedes foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar indenização de R$ 1 milhão
por permitir o uso de maquinário e ferramentas que não atendem pré-requisitos de
segurança para trabalhadores de empresas prestadoras de serviços.
A ação, de primeira instância e que corre no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região, foi movida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) em São Bernardo do
Campo em fevereiro de 2016.
Em nota, o MPT afirma que a Mercedes fornecia a seus prestadores de serviços
equipamentos defeituosos que não seguiam as normas de segurança e saúde. Estes
eram usados exclusivamente na produção de itens da companhia.
Com isso, estaria incentivando o trabalho em condições que levariam a riscos de
esmagamento e mutilação, em vez de arcar com custos do conserto de equipamentos,
segue a nota.
Em nota, a Mercedes-Benz do Brasil informa que tomou conhecimento da decisão
nesta quintae vai analisar o seu conteúdo para, então, se posicionar frente à Justiça.
A empresa afirma que vai demonstrar, dentro do prazo legal, sua responsabilidade
com todo o processo de utilização de seus equipamentos produtivos na ocasião.
O valor da indenização será revertido ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
O juiz André Sentoma Alves, da 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo (SP),
escreveu em sua decisão que, ao terceirizar parte de sua cadeia produtiva, não é dado
à demandada descuidar da saúde e segurança dos trabalhadores de suas prestadoras
de serviços e fornecedoras de peças.
"Ao comprar peças de empresas que não atendem às normas legais de saúde e
segurança do trabalho, assim como ao emprestar ferramentas sem a exigência do
atendimento a tais normas, a reclamada acaba por incentivar a exposição dos
trabalhadores a riscos ambientais."
FISCALIZAÇÕES
Segundo o MPT, fiscais do Ministério do Trabalho e Previdência Social encontraram em
2012 mais de 40 prensas defeituosas de propriedade da Mercedes, distribuídas
gratuitamente a empresas terceirizadas que fabricam peças para a própria montadora
na Grande São Paulo.
O MPT afirma que a companhia se recusou a corrigir a situação, não aceitando firmar
um Termo de Ajustamento de Conduta com o órgão.
Entre as falhas identificadas pelo MPT estão falta de sistemas de segurança, de
monitoramento e dispositivos de emergência. Também haveria casos de equipamentos
com sistema de segurança burlado para ampliar a produtividade.
Com a decisão da Justiça do Trabalho, a Mercedes fica proibida de comprar peças de
empresas que não atendam às normas de medicina do trabalho, sob pena de multa
de R$ 10 mil por peça irregular.

Também terá de fazer visitas mensais aos fornecedores para certificar-se da segurança
em seus ambientes de trabalho e não poderá fornecer a terceiros, especialmente sob
contrato de comodato, ferramentas em desacordo com as normas de segurança.
Greve paralisa a produção de veículos da Chery no interior de SP
29/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A produção de veículos na fábrica da montadora chinesa Chery, em Jacareí (84 km de
São Paulo), está paralisada desde a manhã da última quinta-feira (28). Os 400
funcionários entraram em greve por tempo indeterminado e pedem reajuste salarial.
Os metalúrgicos reivindicam reajuste salarial de 9,2%, renovação de acordo coletivo,
melhoria no convênio médico e implantação do Plano de Cargos e Salários.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa oferece 1,7% de reposição da
inflação do período de setembro de 2016 a agosto de 2017.
Outra reclamação dos trabalhadores é que a empresa trocou a prestadora de convênio
médico sem consultá-los. Eles disseram que houve uma queda da qualidade do
benefício e exigem o retorno do anterior ou a total gratuidade do plano atual.
Segundo o diretor do sindicato Guirá Borba de Godoy Guimarães, a proposta da Chery
está muito distante da pauta de reivindicações dos trabalhadores.
"Além do índice econômico extremamente rebaixado, a recusa em aplicar um PCS e
alterar o convênio médico mostra a intransigência da empresa. Enquanto não houver
avanços, a greve continua", disse o diretor do sindicato Guirá Borba de Godoy
Guimarães.
No último dia 22, os trabalhadores já tinham paralisado as produção da empresa como
advertência.
Metalúrgicos da Chery entram em greve por reajuste salarial
29/09/2017 – Fonte: Diário de Jacareí
SindMetalSJC/Divulgação

Metalúrgicos da Chery durante assembleia na porta da empresa em Jacareí
Os metalúrgicos da Chery, em Jacareí, decretaram greve por tempo indeterminado na
manhã desta quinta-feira (28), em assembleia realizada na fábrica. Os trabalhadores
estão em Campanha Salarial e reivindicam reajuste de 9,2%, renovação do acordo
coletivo, entre outros pontos.
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, esta é a segunda paralisação na
montadora, em menos de uma semana. A primeira aconteceu na sexta-feira (22),
como advertência. Ainda segundo o Sindicato, a direção da empresa insiste em apenas
repor a inflação do período, de 1,73% (de setembro de 2016 a agosto de 2017).
Com a greve, a produção está 100% parada. A fábrica da Chery em Jacareí tem cerca
de 400 funcionários e produz os modelos QQ e Celer. Por dia, são produzidos 30
veículos.

OUTRO LADO - A reportagem do Diário de Jacareí entrou em contato com a
assessoria de imprensa da Chery. Em nota, a empresa confirmou o início da greve,
após assembleia realizada nesta quinta-feira (28), pela manhã. De acordo com a
Chery, foram realizadas três reuniões entre a montadora e o sindicato, porém não
ouve consenso entre as partes.
A empresa informa ainda que segue em negociação, buscando em breve chegar a um
acordo, para que as atividades da produção possam ser retomadas.
Taxa de desemprego fica em 12,6% no trimestre até agosto, diz Pnad
Contínua
29/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto
deste ano, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado corresponde ao piso do intervalo de expectativas dos analistas ouvidos
pelo Projeções Broadcast, que ia até uma taxa de desemprego de 13,0%, com
mediana de 12,7%.
No trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego estava em 12,8%. No
trimestre terminado em agosto de 2016, a taxa de desemprego medida pela Pnad
Contínua havia sido de 11,8%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.105 no trimestre encerrado em agosto.
O resultado representa alta de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A
massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 186,7 bilhões no trimestre
até agosto, alta de 2,7% ante igual período do ano anterior, segundo o IBGE.
MDIC e setor privado discutem desafios para desenvolvimento de veículos
elétricos no Brasil
29/09/2017 – Fonte: MDIC
Servidores da secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial (SDCI) do
MDIC se reuniram, nesta quarta-feira, com representantes do setor privado para
debater o desenvolvimento de veículos elétricos no Brasil. Foram discutidos os
principais desafios e oportunidades deste setor para o governo e a indústria
automotiva.
A diretora do Departamento das Indústrias para a Mobilidade e Logística do MDIC,
Margarete Gandini, destacou, na reunião, que as novas tecnologias de propulsão já
são realidade no cenário internacional.
“O tema da eletromobilidade já está sobre a mesa. Vários modelos elétricos foram
apresentados no Salão do Automóvel de Frankfurt. O Brasil está atento a isso. É
importante destacar também que, no mercado, esses veículos elétricos irão coexistir
com outros modelos já existentes”, explicou.
Esta também foi a avaliação do presidente da Associação Nacional de Veículos
Automotores (Anfavea), Antonio Megale. Para ele, a indústria brasileira ‘deve olhar de
forma ampla para todas as tecnologias disponíveis’.
“Um grande desafio é como vamos nos inserir no mercado. Temos que olhar para o
que está sendo feito lá fora. Precisamos inserir essas tecnologias e produtos aqui no
Brasil para que possamos, gradualmente, fazer parte da discussão global do assunto”,
disse.

Participaram da reunião integrantes dos Ministérios de Minas e Energia (MME) e
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), Inmetro, da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) e BNDES.
Do setor privado, integraram a reunião membros da Anfavea, do Sindicato Nacional
da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Associação
Brasileira da Indústria de Autopeças (Abeifa), Associação Brasileira de Baterias
Automotivas e Industriais (Abrabat), Associação Brasileira de Veículo Elétrico (ABVE),
AEA, BYD, Weg, Instituo Mauá de Tecnologia, CPFL Energia e Eletra.
Veículos elétricos
Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mais de um milhão de veículos
elétricos se encontravam em uso em 2015.
O mercado ainda está fundamentalmente concentrado na Europa: a Noruega tem 23%
de participação desse total; a Holanda, 10%; e em outros quatro países do continente
têm mais de 1% de participação (Suécia, Dinamarca, França e Reino Unido).
O governo brasileiro tem realizados estudos na área de eletromobilidade. Uma das
iniciativas neste sentido é o projeto “Promob-e - Sistemas de Propulsão Eficiente”,
executado pelo MDIC em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica
e Desenvolvimento (BMZ, na sigla em alemão) por meio da Agência de Cooperação
Internacional (GIZ).
Esse projeto de cooperação tem o objetivo de auxiliar o governo na formulação de
políticas públicas que estimulem a adoção de sistemas de propulsão mais eficientes.
A parceria com a Alemanha teve início em janeiro e tem duração prevista até 2020.
Em quatro anos, o governo alemão deve dispender 5 milhões de euros para realizar
seminários, oficinas e visitas técnicas que ajudem a mapear o atual cenário brasileiro
no que se refere a eletromobilidade. Ao final deste prazo, a expectativa é que seja
possível identificar atores, oportunidades e gargalos inseridos neste setor.
Montadoras querem mais prazo para abertura
29/09/2017 – Fonte: GS Notícias/ Valor Econômico
O setor automotivo do Mercosul, crucial na negociação com a União Europeia,
questiona agora a oferta de abertura do mercado para entrada de carros europeus,
num acordo de livre comércio. A oferta que o Mercosul levou à UE no ano passado é
de reduzir as tarifas de importação de carros, hoje de 35%, de forma gradual, em
2,66 pontos percentuais por ano, até sua eliminação em 15 anos.
As montadoras do bloco defendem que a liberalização ocorra num período maior, de
18 anos e prazo de carência, até pela assimetria industrial entre os dois blocos. Por
sua proposta, nos oito primeiros anos não haveria maior abertura do mercado. Grande
parte da liberalização para entrada de carros europeus ocorreria nos dois anos finais
do período. Os governos do Mercosul deixaram claro, porém, que fizeram a
arbitragem, como em outros setores, e a oferta no setor automotivo não seria mudada.
No entanto, o Mercosul elaborou cenários diferentes para responder à oferta agrícola
europeia. Quanto mais ganhar em agricultura, mais pode ser liberal em setores de
interesse dos europeus. Pelo que Bruxelas pretende colocar na mesa, semana que
vem, em Brasília, dá margem para o setor automotivo voltar à carga.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera que a negociação é
"desafiadora", mas não vê uma negociação limitada a barganhas entre bens agrícolas
e industriais. A entidade vê oportunidades de ganhos para o setor industrial em 1.001
produtos.

Fabrízio Panzini, gerente de negociações internacionais da CNI, observa que em 67%
desses produtos ainda há tarifas de importação que podem ser importantes no
mercado europeu. Sobre aviões, a alíquota é de 3%, para produtos químicos, de 5%
a 7%, calçados e têxteis, entre 15% e mais de 20%.
Essas tarifas vão ser eliminadas de forma imediata ou em quatro anos, dando mais
chance aos produtos brasileiros. Para açúcar e suco de laranja o prazo de liberalização
atual na UE é de oito anos. A CNI considera que o acordo pode contribuir também para
diminuir o impacto de barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Pode estimular
investimentos europeus no Brasil.
Além disso, a entidade vê possibilidade de mais exportações com participação em
licitações de compras públicas europeias, que é o maior mercado do segmento com
US$ 1,6 trilhão por ano. "A indústria brasileira pode ter reais ganhos, não só a
agricultura, e defendemos o acordo", disse Panzini.
Brasil apela contra decisão da OMC para retirar subsídios à indústria
29/09/2017 – Fonte: G1

Condenação foi a maior contra estímulos fiscais à indústria no Brasil e atende
a queixas feitas pela União Europeia e Japão; programas beneficiam vários
setores, entre eles o automobilístico e eletrônico.
O Brasil apelou contra uma decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC)
pedindo que o país retire subsídios industriais, após queixas da União Europeia e Japão
contra uma série de incentivos do governo a setores da indústria nacional, segundo a
agência Reuters.
A decisão, divulgada no fim de agosto, confirmou uma condenação de novembro
passado contra programas que beneficiaram vários setores. Trata-se da maior
condenação contra subsídios à indústria que o Brasil já sofreu.
A OMC considerou inconsistentes com as regras internacionais sete medidas adotadas
em maior parte durante o governo de Dilma e mantidas pelo governo Temer. Elas
incluem a isenção e redução de impostos para empresas que produzirem seus produtos
no país, como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Isso beneficia o produto nacional em detrimento do importado e poder ser considerado
um subsídio, que é uma prática comercial vista como anticompetitiva pela OMC.
A decisão da OMC de condenar o Brasil foi tomada no fim do ano passado, quando o
órgão atendeu a uma ação movida pela União Europeia e Japão contra, principalmente,
a política de incentivos para a indústria automobilística, o Inovar-Auto, programa
criado no primeiro mandato de Dilma.
Queixas contra o Brasil
Em dezembro de 2013, a União Europeia fez uma reclamação sobre medidas de
taxação impostas pelo Brasil no setor automotivo, eletrônico, indústria de tecnologia,
e bens produzidos em zonas de livre comércio, além de benefícios fiscais para
exportadores.
Em janeiro de 2014, o Japão pediu para ingressar na ação movida contra o Brasil.
Meses depois, Argentina e Estados Unidos também pediram para ingressar na
consulta.

A acusação é de que seria anticompetitivo estabelecer regimes tributários
diferenciados para produtos produzidos no Brasil. Os países defendem que isso
dificulta as importações desses itens no país.
Um painel é aberto na OMC sempre que um país tem uma reclamação contra outro e
pede uma consulta que não chega a um resultado satisfatório.
FGV: confiança da Indústria sobe em setembro; uso da capacidade instalada
recua
29/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança da Indústria subiu 0,6 ponto em setembro na comparação com
agosto, atingindo 92,8 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sextafeira (29). Esse é o maior nível desde abril de 2014, segundo a FGV.
A coordenadora da Sondagem da Indústria, Tabi Thuler Santos, avalia que o novo
avanço do indicador confirma o retorno à fase da confiança industrial que havia sido
interrompida em maio, após vir à tona a delação da JBS que implicava o presidente
Michel Temer.
“Os sinais têm sido consistentes: há contínua melhora das avaliações sobre o momento
presente e a maioria dos indicadores da pesquisa deixou para trás os níveis
extremamente baixos em que se encontravam durante o período recessivo”, explicou.
O único porém é, segundo Tabi, que o setor ainda opera com elevado nível de
ociosidade, “mostrando que a recuperação do nível de atividade, apesar de já ser uma
realidade, está apenas começando”, afirma a coordenadora da Sondagem da Indústria
do IBRE/FGV. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 0,2 ponto
em setembro, atingindo 73,9%. Em termos trimestrais também houve queda: o Nuci
atingiu 74,2% no terceiro trimestre, 0,3 pp abaixo do observado no trimestre anterior.
A alta da confiança alcançou oito dos 19 segmentos industriais e decorreu da melhora
das avaliações sobre a situação atual e também das expectativas sobre o futuro dos
negócios. O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 0,6 ponto, para 90,6 pontos,
renovando a máxima desde maio de 2014 (92,3 pontos). O Índice de Expectativas (IE)
aumentou 0,5 ponto, para 94,9 pontos.
No ISA, as melhores percepções sobre o nível de demanda foi o subgrupo que mais
influenciou o avanço, crescendo 1,9 ponto em setembro, para 91,2 pontos, que é o
maior nível desde maio de 2014 (92,4 pontos). A parcela de empresas que considera
a demanda forte subiu de 7,6% para 8,2% entre agosto e setembro, enquanto a fatia
que avalia que a demanda é fraca permaneceu relativamente estável, segundo a FGV,
passando de 28,7% para 28,8%.
O melhor desempenho do IE foi motivado pelas expectativas mais elevadas em relação
à tendência dos negócios nos seis meses seguintes. O indicador avançou 2,8 pontos,
para 96,8 pontos. A proporção de empresas que acreditam a situação estará melhor
aumentou de 34% para 35,6%, enquanto a parcela daquelas que veem piora caiu de
14,8% para 11,9%.
A edição de setembro de 2017 da pesquisa coletou informações de 1.151 empresas
entre os dias 04 e 26 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem da Indústria
ocorrerá em 31 de outubro de 2017 e a prévia deste resultado será divulgada no dia
24 de outubro.

Sondagem Indústria da Construção: Empresário da construção mostra
otimismo
29/09/2017 – Fonte: CNI
Empresário da construção mostra otimismo
Os índices de expectativas dos empresários da construção consolidaram sua
recuperação e, em se¬tembro, superaram a linha divisória de 50 pontos. Os índices
de atividade não alcançaram o campo positivo, mas estão lentamente se aproximando
desse nível.
Agosto/2017

Confiança de serviços no Brasil em setembro atinge melhor nível desde fim
de 2014, diz FGV
29/09/2017 – Fonte: Reuters
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil avançou em setembro pela terceira
vez consecutiva e foi ao nível mais alto desde o final de 2014, com expectativa de que
o setor ganhe força nos próximos meses.
A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta sexta-feira que o ICS subiu 2,4
pontos e atingiu 85,6 pontos neste mês, melhor nível desde dezembro de 2014.
“A boa notícia é que, ao longo do terceiro trimestre, as avaliações empresariais sobre
a situação corrente e a dos próximos meses mantiveram um perfil equilibrado. Assim,
é possível que a reação na atividade real do setor ganhe um impulso mais claro nos
próximos meses”, afirmou o consultor do FGV/IBRE Silvio Sales em nota.
O Índice da Situação Atual (ISA-S) avançou 3,2 pontos e foi a 81,5 pontos, enquanto
o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 1,6 ponto e chegou a 89,9 pontos em setembro.
Em setembro, a confiança do consumidor também subiu, com melhora da percepção
sobre o mercado de tralho, em um ambiente de juros em queda, inflação baixa e
recuperação gradual da economia.
Empresas investem na inclusão de pessoas com deficiência
29/09/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho

A inserção de pessoas com deficiência (PcDs) ainda tem encontrado barreiras, apesar
da exigência da Lei 8.213, de 1991, que obriga as empresas a reservarem de 2% a
5%, dependendo do total de trabalhadores, para pessoas com algum tipo de
deficiência.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), 23% da população brasileira possuem algum tipo de
deficiência, seja física, intelectual, auditiva ou visual.
Responsável por fiscalizar a Lei de Cotas, o Ministério do Trabalho realiza anualmente
o Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados
do INSS, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e várias instituições,
por meio do programa Emprega Brasil, proporcionando oportunidades de trabalho às
PcDs e oferecendo às empresas um canal para disponibilizar as vagas disponíveis e,
assim, alcançar o cumprimento da legislação. Nesta sexta-feira (29), no âmbito do
projeto – que chega em 2017 à sua quarta edição –, ocorrerão ações em diversos
pontos do país.
“A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho fiscaliza o
cumprimento da lei. O Dia D é uma ferramenta para viabilizar as contratações e o
cumprimento da cota. Sempre orientamos as empresas e indicamos entidades
qualificadoras”, explica a responsável nacional pelo Projeto de Inserção de Pessoas
com Deficiência no Mercado de Trabalho, Fernanda Maria Pessoa Di Cavalcanti.
A Lei de Cotas obriga que as empresas com 100 a 200 empregados ocupem 2% de
suas vagas com pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. Para aquelas com
201 a 500 funcionários, a reserva é de 3%; com 501 a mil, devem ter 4% de
empregados com deficiência, e, acima de 1001, são 5% do total.
A empresa que não cumprir a legislação é autuada com multa de R$ 2.284,05 a R$
284.402,57, de acordo com o porte e número de vagas não preenchidas, numa
fiscalização reiterada até que a meta seja cumprida. Aquelas que também não realizam
adaptações necessárias nos ambientes, móveis e processos de trabalho, agindo com
discriminação contra as PcDs, recebe a multa de dez vezes o valor do maior salário
pago pelo empregador, acrescido em 50% em caso de reincidência.
Iniciativas – Para alcançar a meta de contratação exigida na lei, muitas empresas
têm patrocinado e participado de iniciativas locais de inserção. Em Minas Gerais, uma
parceria da Superintendência local com a Secretaria Municipal de Saúde, o Senac e a
empresa Supermercado Verdemar vem, desde 2015, possibilitando a abertura de
vagas para inclusão de PcDs. “Desde quando o projeto teve início já proporcionamos
a inclusão de 35 PcDs”, avalia uma das coordenadoras do projeto na rede Verdemar,
Cyntia Drummond. Segundo ela, somente em 2015 foram preenchidas 13 vagas.
Em São Paulo, o Extra, o Pão de Açúcar, as Casas Bahia e o Ponto Frio, empresas da
Companhia Brasileira de Distribuição – CBD, investem, desde 1995, na contração de
pessoas com deficiência. Este ano, são mil vagas a serem oferecidas a pessoas com
deficiência por meio do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (Padef) que
pretende, até o ano de 2020, proporcionar a oportunidade de trabalho a 8 mil pessoas
com deficiência.
Na Bahia, a CCR Metrô Bahia participa, desde 2015, do Dia D. No ano passado foram
25 vagas ofertadas e, em 2017, a empresa já confirmou sua participação no evento
em Salvador.
“A maior dificuldade no cumprimento da cota, segundo alegam as empresas
fiscalizadas, é justamente a falta de pessoas interessadas nas vagas obrigatórias.
Assim, ao instituirmos o Dia D, criamos um canal de comunicação entre os
interessados em trabalhar e as empresas, de maneira a facilitar a inserção. Várias
empresas têm visto no projeto uma oportunidade para o cumprimento da cota
obrigatória”, salienta Di Cavalcanti.
A Honda foi uma das empresas que iniciou, há nove anos, no Polo industrial da Zona
Franca em Manaus, um programa específico destinado à inclusão de PcDs. Outra
grande empresa que também vem investindo na inclusão de pessoas com deficiência

é a Marcopolo, uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo,
sediada em Caixas do Sul (RS). Por meio do Programa Envolver, desde 2008 a
empresa tem possibilitado a inclusão de PcDs nos seus quadros de funcionários. O
projeto teve início com 73 colaboradores; hoje já são mais de 500, segundo a área de
RH da empresa, que, inclusive, criou cursos específicos de formação em seu Centro
de Treinamento, visando preparar as pessoas com deficiência para realizar diversas
atividades na empresa.
Governo autoriza comercializadora Tradener a importar energia de Argentina
e Uruguai
29/09/2017 – Fonte: Reuters
O governo autorizou a comercializadora Tradener, do Paraná, a importar
temporariamente energia elétrica da Argentina e do Uruguai, segundo portaria do
Ministério de Minas e Energia publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
A importação de energia dos países vizinhos até 2018 foi autorizada pelo governo em
20 de setembro, em meio a preocupações de que a falta de chuvas possa comprometer
a geração nas hidrelétricas nacionais.
No dia 22, o Ministério de Minas e Energia já deu sinal verde para uma unidade da
Enel em Goiás realizar esse tipo de operação.
A importação de eletricidade da Argentina deverá ocorrer por meio das Estações
Conversoras de Garabi I e II, em Garruchos (RS), e da Conversora de Uruguaiana,
localizada no município homônimo, também no Rio Grande do Sul.
Quanto ao Uruguai, a importação deverá ocorrer por meio das Estações de Rivera e
de Melo, ambas naquele país. Conforme o governo, toda a energia importada será
destinada ao mercado de curto prazo brasileiro.
Ministro de Energia negocia "golden share" da Eletrobras com Temer e equipe
econômica
29/09/2017 – Fonte: Reuters
A pasta de Minas e Energia do governo federal tem defendido junto ao presidente
Michel Temer e à equipe econômica que é “fundamental” que a União detenha um
poder de veto sobre assuntos estratégicos na Eletrobras após a pretendida
privatização da companhia, que deve ser realizada até o final do primeiro semestre de
2018 e deixar o governo com uma fatia minoritária na estatal, disse nesta quinta-feira
o ministro Fernando Coelho Filho.
Ele disse que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, colocou-se contra o
mecanismo de “golden share” em empresas como o IRB e a Embraer, mas que no caso
da Eletrobras a discussão está em andamento dentro do governo federal.
“Eu tenho defendido no grupo que tem trabalhado nessa modelagem (da privatização)
que é fundamental a gente ter a ‘golden share, eu disse isso para o presidente
(Temer), disse isso pro Meirelles, pro Dyogo (Oliveira, ministro do Planejamento)...
vamos defender, e a expectativa é que a gente vá ter, sim, a ‘golden share’ para nos
assuntos estratégicos o governo ter poder de veto”, disse Coelho Filho a jornalistas,
após participar do lançamento de obras da chinesa State Grid no Rio de Janeiro.

State Grid toma fôlego para buscar novos negócios após dobrar aposta no
Brasil
29/09/2017 – Fonte: Reuters
Sete anos após estrear no Brasil com uma aquisição bilionária de linhas de transmissão
de energia, a elétrica chinesa State Grid, uma das maiores empresas do mundo, está
satisfeita com os resultados de seus negócios no país e segue com forte apetite por
expansão.
Mas a companhia agora precisa de algum tempo para avaliar as diversas
oportunidades de investimento disponíveis e escolher as que podem gerar maior
sinergia com seus ativos locais, disse nesta quinta-feira um alto executivo oriental.
A tomada de fôlego vem após os chineses dobrarem a aposta no país mesmo em meio
a uma recessão histórica, ao acertar entre o final do ano passado e o início de 2017 a
compra do controle da CPFL Energia, maior elétrica privada brasileira, em um negócio
avaliado em 14,2 bilhões de reais.
O movimento da State Grid aproveitou um momento de fraqueza da construtora
Camargo Corrêa, que era a maior acionista da CPFL e passou por uma crise que a
obrigou a vender ativos após ser um dos alvos da Operação Lava Jato.
Agora, o cenário do Brasil já começa a dar sinais positivos, disse o diretor geral de
cooperação internacional da State Grid, Zhu Guangchao, que citou como exemplos o
início de uma recuperação na economia e de um ciclo de redução na taxa de juros de
referência, a Selic, que reforçam a confiança no mercado local.
“Estamos avaliando várias oportunidades no Brasil, mas precisamos de tempo para
analisar, para ver quais ativos têm melhor sinergia com o que temos agora... estamos
muito interessados nas áreas de transmissão, distribuição e energias renováveis”,
disse ele a jornalistas.
“Durante esses sete anos, sempre tivemos grande confiança nesse mercado, e creio
que agora a economia do Brasil começa a dar sinais de melhora, por isso confiamos
ainda mais... a State Grid mantém uma estratégia de longo prazo, com certeza nosso
negócio no Brasil vai crescer”, comentou Zhu, nos bastidores do lançamento da pedra
fundamental das obras de um enorme linhão de ultra-alta tensão que a companhia
construirá entre o Pará e o Rio de Janeiro, orçado em 9,6 bilhões de reais.
A State Grid Brazil Holding controla 5,5 mil quilômetros em linhas de transmissão já
em operação, além de possuir outros 9,3 mil quilômetros com investimentos em
andamento nas quais é a única acionista, e 4,68 mil quilômetros em investimentos em
que a companhia é controladora com 51 por cento de participação.
Após comprar a CPFL e sua controlada CPFL Renováveis, a companhia passou a deter
também concessionárias de distribuição de eletricidade no Sudeste e no Sul do país,
além de um importante parque gerador – com hidrelétricas, parques eólicos, usinas à
biomassa e um empreendimento solar.
Consumo de energia elétrica no Brasil sobe 2,1% entre 1º e 26 de setembro,
diz CCEE
29/09/2017 – Fonte: Reuters
O consumo de energia elétrica no Brasil subiu 2,1 por cento entre os dias 1º e 26 de
setembro, ante o mesmo mês de 2016, segundo dados preliminares da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgados nesta quinta-feira.

No mercado cativo, em que o consumidor é atendido pelas distribuidoras de energia,
houve queda de 1 por cento no consumo, com impacto da migração de clientes para
o mercado livre, onde grandes consumidores podem negociar contratos diretamente
com geradores.
Caso os efeitos dessa movimentação de consumidores para o mercado livre fossem
desconsiderados, haveria alta de 3,3 por cento no consumo dos clientes cativos.
O mercado livre, por sua vez, apresentou alta de 10,4 por cento no consumo, resultado
desta movimentação de clientes. Caso a migração fosse desconsiderada, haveria
queda de 2,2 por cento, segundo os dados.
A CCEE também indicou um aumento de 1,5 por cento na geração de energia do país.
Temer anuncia liberação de recursos do PIS/Pasep
29/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em uma cerimônia feita de última hora para mostrar uma agenda positiva, o
presidente Michel Temer anunciou pessoalmente a liberação de recursos do PIS/Pasep
e a redução o teto da taxa de juros de empréstimos consignados para servidores e
aposentados.
Temer fez um discurso exaltando os resultados da economia e não quis responder a
questionamentos sobre política, como se achava que o Supremo Tribunal Federal (STF)
havia extrapolado ao afastar o senador Aécio Neves (PSDB-MG).
“Hoje quero fazer dois breves comunicados, celebrando medidas que trarão mais uma
vez benefícios para milhões de brasileiros e brasileiras”, disse o presidente no Salão
Leste do Palácio do Planalto, ao lado do ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, e
dos presidentes do Banco do Brasil, Paulo Cafferelli e da Caixa, Gilberto Occhi.
O presidente disse que seu governo está ajudando a movimentar economia e que
trabalha com o propósito de construir um país mais moderno “com igualdade de
oportunidades”. “Temos trabalhado incansavelmente pela redução da inflação e queda
dos juros”, disse.
Temer afirmou que a liberação de recursos do PIS/Pasep tem o mesmo princípio da
liberação de dinheiro das contas inativas do FGTS, que é permitir ao cidadão “acesso
a um dinheiro que lhe pertence”. Segundo ele, com mais dinheiro as pessoas poderão
investir em reformas, compras, ou “como bem entender”. “É um reforço no seu
orçamento”, declarou.
Segundo o presidente, muita gente nem sabe ou esquece que tem o dinheiro do
PIS/Pasep e que os saques serão feitos com “método e organização” e que os
beneficiários precisam se informar para não perder a oportunidade de ter acesso ao
recurso. “É mais um estímulo para retomada do crescimento e do emprego”, afirmou.
Sem citar em nenhum momento a crise política, Temer disse que o Brasil “continuará
nos trilhos do desenvolvimento”. Ele lembrou a liberação das contas inativas do FGTS
e disse que, com esse dinheiro e com o do PIS/Pasep, serão R$ 60 bilhões injetados
na economia este ano.
“No caso do FGTS, foram meses e meses de filas de gente muito otimista na Caixa”,
disse Temer, que mesmo com índices baixos de popularidade, chegou a ir a uma
agência para tirar fotos com beneficiários e tem na medida uma de suas bandeiras
consideradas positivas.
Temer anunciou ainda a redução do teto dos juros para o crédito consignado e disse
que segue “o firme compromisso de uma agenda de reformas”. “Esperamos que os
recursos que liberamos possam ajudar a tornar realidade projetos de beneficiados”,
afirmou.

Como tem feito em todas as oportunidades, Temer destacou ainda que o Brasil registra
criação de empregos há cinco meses consecutivos.
Bondade
O anúncio desta quinta é mais uma tentativa do governo de lançar agendas positivas
em meio à tramitação da segunda denúncia contra o presidente na Câmara dos
Deputados. Ele foi feito após reunião entre Temer e os ministros do Planejamento,
Dyogo Oliveira, da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, além
do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).
Este foi o segundo evento promovido pelo governo relacionado à liberação de recursos
do PIS/Pasep, medida semelhante ao saque de contas inativas do FGTS e que visa
injetar recursos na economia. Em agosto, ao assinar a medida provisória sobre o tema,
o presidente já havia feito o anúncio da liberação dos recursos em cerimônia no Palácio
do Planalto.
A medida libera os saques de contas do PIS/Pasep para homens com idade a partir de
65 anos e mulheres a partir de 62 anos. Antes, os recursos somente podiam ser
sacados quando o cotista completasse 70 anos.
Os recursos têm como fonte depósitos feitos em nome dos trabalhadores pelos
empregadores, em programa que durou até 1988. Serão liberados R$ 15,9 bilhões.
Aproximadamente 9 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Correntistas do
Banco do Brasil e da Caixa terão os recursos creditados automaticamente. A
transferência do dinheiro para outras instituições financeiras não terá custos.
Tire suas dúvidas sobre a liberação antecipada do PIS/Pasep
29/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Os trabalhadores com mais de 70 anos serão os primeiros a receber o dinheiro

O saque de recursos do fundo já é liberado para pessoas a partir de 70 anos de idade.
A novidade introduzida pela equipe de Michel Temer por meio da Medida Provisória
797/2017 está na redução dessa faixa etária. Marcelo AndradeGazeta do Povo
O governo federal divulgou o calendário da liberação antecipada do PIS/Pasep,
segundo a MP 797/2017, nesta quinta-feira (28).
Os trabalhadores com mais de 70 anos serão os primeiros a receber o dinheiro. Os
beneficiários que estiverem com o cadastro em dia no banco receberão o dinheiro
automaticamente em suas contas bancárias.
TIRE TODAS AS SUAS DÚVIDAS
Quem tem direito ao saque antecipado
Como verificar o cadastro para receber o dinheiro na conta
O que é necessário para a liberação do PIS da MP 797/2017
Saque de falecidos e outras perguntas frequentes

O saque de recursos do fundo já é liberado para pessoas a partir de 70 anos de idade.
A novidade introduzida pela equipe de Michel Temer por meio da Medida Provisória
797/2017 está na redução dessa faixa etária: terão acesso ao saque das cotas do
fundo mulheres com 62 anos ou mais e homens com mais de 65 anos.
Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, essa medida deve aumentar muito o volume de retiradas mensais do
PIS/Pasep, de R$ 104 milhões para R$ 2,6 bilhões.
Por isso a necessidade de se estipular um calendário e também de se investir na
divulgação do benefício e de como ele poderá ser retirado.
Somente em número de atendimentos, as solicitações para saques deverão subir de
56 mil para 1,3 milhão por mês, e os bancos precisarão se preparar para essa
demanda.
Quem precisar transferir o dinheiro de um banco para outro não terá custos para fazer
isso.
Quem tem direito ao saque
Trabalhadores cadastrados nos fundos PIS/PASEP até 04/10/88 e que ainda não
sacaram o saldo de cotas na conta individual de participação, com idade igual ou
superior a 62 anos para mulheres e 65 anos para homens (independente de estar
recebendo algum benefício previdenciário).
Aposentados também seguirão calendário de pagamentos. Cada trabalhador tem
direito a apenas uma cota
Como verificar o cadastro para receber o dinheiro na conta
Há duas maneiras para os trabalhadores do setor privado consultarem suas
informações referentes ao PIS. A primeira é pelo Aplicativo Caixa Trabalhador,
disponível na página do PIS no site da Caixa. Nele, basta escolher as abas "Você",
"Serviços Sociais", "PIS", "Consulta o Pagamento" para verificar os dados.
A outra forma de verificar o cadastro é pelo Atendimento CAIXA ao Cidadão: 0800 726
0207. Se preferir, o trabalhador também pode ir pessoalmente a uma agência da
Caixa.
No caso dos empregados do setor público, os recursos estão sob a responsabilidade
do Banco do Brasil. No site do banco há uma página dedicada ao programa, com
informações e também um caminho para consulta de cotas.
Caso o participante do Pasep necessite regularizar o cadastro, basta comparecer à
qualquer agência do Banco do Brasil e apresentar os seguintes documentos:
documento de identidade; CPF; título de eleitor (se houver); carteira de trabalho CTPS; certificado de inscrição no PASEP ou registro do número de inscrição na CTPS
ou extrato do participante que pode ser obtido na própria agência.
Se o beneficiário quiser verificar o cadastro pessoalmente, basta ir a uma agência do
BB com o RG em mãos.
O que é necessário para a liberação do PIS da MP 797/2017
Para os trabalhadores que atendam ao requisito de idade da medida provisória e
também sejam correntistas ou poupadores da Caixa e do BB, o dinheiro cairá direto
na conta.
Para quem não for cliente dos dois bancos e precisar solicitar o saque será necessário
apresentar documento oficial de identificação com foto e número NIS. Esse número
consta no Cartão do Cidadão; nas anotações gerais da sua Carteira de Trabalho antiga;

na página de identificação da nova Carteira de Trabalho; e no extrato do FGTS
impresso.
Já para saques das cotas por motivo de aposentadoria deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
- documento de identificação com foto;
- comprovante ou número da inscrição PIS/Pasep;
- e Carta da DataPrev ou Certidão do INSS ou cópia do DOU; ou dos estados e
municípios; ou declaração do FUNRURAL; ou declaração de aposentadoria emitida por
empresa ou entidade autorizada mediante convênio com o INSS; ou ainda documento
comprobatório de aposentadoria expedido por órgão previdenciário do exterior,
traduzido por tradutor juramentado.
Outras perguntas frequentes
Se eu não sacar a Cota do PIS no mês do meu aniversário poderei sacar
depois?
Sim. O calendário de pagamento indica apenas a data a partir de quando o saque
poderá ser realizado.
Posso sacar apenas uma parte da Cota do PIS?
Não. O saque é realizado de forma integral.
Como solicito o Cartão do Cidadão e como cadastro a Senha Cidadão?
O Cartão do Cidadão poderá ser solicitado nas agências da Caixa ou pelo Atendimento
Caixa ao Cidadão 0800 726 0207. É necessário ter endereço válido no Cadastro da
Caixa. Para que o atendimento seja mais rápido, tenha em mão o número do NIS.
Para cadastrar ou recadastrar a Senha Cidadão, vá até uma agência da Caixa. Também
há a opção de fazer a senha em uma casa lotérica. Para isso, inicie o atendimento por
telefone 0800 726 0207.
Posso fazer o saque em qualquer lugar do Brasil?
Sim, em qualquer canal de atendimento da Caixa
Como faço para sacar a Cota do PIS no exterior?
Não há canais de atendimento para saque de cotas no exterior. No entanto, a
solicitação de saque poderá ser realizada mediante apresentação de procuração.
O depósito programado poderá ser creditado em conta poupança
integrada/conjunta?
Não e nem há previsão para crédito em conta conjunta. O crédito em conta será
realizado em contas individuais, corrente ou poupança.
Como sacar a Cota do PIS de pessoa falecida?
Dirija-se até uma agência Caixa com os seguintes documentos:
Documento de identificação pessoal válido.
Certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte expedida pelo
INSS, ou
Atestado fornecido pela entidade empregadora (no caso de servidor público) ou
Alvará judicial designando o sucessor/representante legal e Carteira de Identidade do
sucessor/representante legal (na falta da certidão de dependentes habilitados), ou
Formal de Partilha/Escritura Pública de Inventário e partilha.
Comprovante de inscrição PIS/Pasep (opcional — caso os dados apresentados não
permitam a identificação da conta PIS/Pasep).
Documento de identificação do sacador.
Estou empregado, posso sacar?
Sim, desde que cumpra os requisitos para saque das cotas do PIS.

Popularidade do Governo Temer mantém trajetória de queda, aponta
pesquisa CNI-IBOPE
29/09/2017 – Fonte: CNI
A proporção de pessoas que consideram o governo do presidente Michel Temer bom
ou ótimo passou de 5% para 3% da população entre julho e setembro, oscilando
dentro da margem de erro. Já o percentual dos que avaliam a atual gestão como ruim
ou péssima subiu de 70% para 77%, no período. Outros 16% avaliam o governo como
regular e 3% não souberam ou não quiseram responder. Os dados são da pesquisa
CNI Ibope, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira
(28).

O aumento da impopularidade também foi registrado pelo número de pessoas que
dizem não aprovar a maneira do presidente governar ou que não confiam no
presidente. A pesquisa aponta que 89% disseram não aprovar a maneira de Temer de
governar e 92% não confiam no presidente. Para 72% dos entrevistados, o restante
do governo será ruim ou péssimo. O levantamento foi realizado com 2.000 pessoas,
em 126 municípios, entre os dias 15 e 20 de setembro.
A aprovação do atual governo caiu mais entre os entrevistados com renda familiar
mais alta. Das pessoas com renda familiar acima de cinco salários mínimos - faixa
mais alta de classificação da pesquisa - o percentual dos que o consideram ruim ou
péssimo subiu de 75% para 86%. Ainda assim, na comparação com os diferentes
estratos de renda familiar, esse é o grupo onde a popularidade do governo é mais
elevada (12%).
A análise por região do país mostra que a desaprovação do atual governo subiu mais
entre os residentes do Sul. O total dos que o consideram ruim ou péssimo subiu de
61% para 79%. Com esse resultado, praticamente não há diferenças na popularidade
do governo entre as diversas regiões geográficas, que oscila entre 76% no Sudeste,
Centro-Oeste e Norte e 79% no Sul. No Nordeste, o índice de desaprovação é de 77%.
A baixa popularidade está relacionada à questão econômica, avalia o gerenteexecutivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca. "Alguns
indicadores mostram recuperação gradual da economia, mas a população não está
percebendo isso ainda. Não está vendo nem o preço cair e nem o emprego aumentar.
Enquanto a recuperação econômica não aparecer de forma mais clara, a popularidade
vai continuar baixa", afirma.
AVALIAÇÃO POR ÁREA – A pesquisa revela que a pior avaliação do atual governo
refere-se aos impostos e à taxa de juros. Os índices de desaprovação nestas áreas
são, respectivamente, de 90% e 87%. Em seguida, aparecem a saúde (86%), o
combate ao desemprego (85%) e a segurança pública (85%). Duas áreas registram
significativa variação no percentual de desaprovação no período, acima da margem de
erro. A área de Meio ambiente, que em julho era desaprovada por 70% da população,
passou a ter uma desaprovação de 79%. Já a desaprovação da área de educação subiu
de 75% para 81%.

Entre as notícias mais lembradas pela população estão as que tratam da corrupção no
governo, da Operação Lava Jato e a liberação de área na Amazônia para exploração
de minério. Para 68% dos entrevistados, o noticiário recente é desfavorável ao
governo.
SAIBA MAIS - Veja a íntegra da pesquisa CNI-IBOPE aqui no Portal da Indústria.
ENTREVISTA: Criar padrões de transparência para o lobby deve ser interesse
de toda sociedade
29/09/2017 – Fonte: CNI
Para o diretor-executivo da Transparencia Chile, Alberto Precht, regular a
atividade de defesa de interesses é tarefa complexa. Mas uma regra
equilibrada contribuiu para que setores da sociedade possam exercer o
direito de influenciar o poder público

Poucos países no mundo criaram regras para disciplinar a atividade de defesa de
interesses, popularmente conhecida como lobby. Na América Latina, apenas o Chile
conta com uma regulamentação, um marco construído ao longo de 20 anos de
discussões e que entrou em vigor em 2014. Diretor-executivo da Transparencia Chile
(braço local da Transparência Internacional), Alberto Precht, conta que a demora na
construção de uma lei sobre o tema é uma evidência da complexidade da tarefa de
legislar sobre o assunto.
"A primeira coisa é perder o medo da palavra lobby. É normal e não há problema que
os distintos atores de uma sociedade façam lobby para poder influenciar a tomada de
decisão. Senão, não existiria democracia", disse em entrevista à Agência CNI de
Notícias. Envolvido na construção da lei chilena, Precht avalia que o ponto-chave no
debate foi incluir a todos que desejam influenciar decisões no poder público sobre a
regra, e que este processo deve ser de conhecimento público.
"Posso lhe garantir que a maioria dos empresários, das organizações civis, dos
sindicatos são pessoas honestas, que querem influenciar e, evidentemente, têm todo
o direito de influenciar", analisa. Confira a entrevista:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - A lei no Chile é considerada equilibrada e uma
possível referência para outros países que querem regulamentar o lobby.
Quais são as principais características da regulamentação do Chile que
justificam isso?
ALBERTO PRECHT - Bom, a primeira coisa que é preciso assinalar é que regulamentar
o lobby é uma tarefa muito difícil. São muitos poucos países no mundo que têm
regulamentação - 14 ou 15. No caso chileno, essa discussão foi bastante ampla,
começando em 1994 e, recentemente, conseguimos ter uma lei, em 2014. Tramitou
durante o governo de Sebastian Piñera e foi promulgada no governo da atual
presidente (Michelle) Bachelet. O que faz da discussão chilena ser bastante diferente,
por exemplo, dos Estados Unidos. O que nós temos é uma lei de acesso às informações
de agenda dos funcionários públicos. Quer dizer que qualquer reunião que um
funcionário público, de determinada importância, tenha com uma pessoa que queira

influenciar na tomada de decisão vai ficar registrada de maneira pública, acessível
para todas as pessoas.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é a principal diferença com o modelo
americano, que impõe uma série de exigências a quem exerce a atividade de
defesa de interesse?
ALBERTO PRECHT - O que o modelo chileno faz, que é muito interessante, não é
regular a indústria, como se faz normalmente no modelo americano, mas regular a
reunião, o contato que pode acontecer e que pode gerar uma atividade de lobby entre
quaisquer atores, não somente a uma empresa que se dedica ao lobby ou uma
empresa em particular, mas também, por exemplo, os sindicatos, as ONGs, as
associações empresariais. Qualquer um que possa ser sujeito ativo de lobby, portanto
essa reunião ficaria regulamentada.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Numa regulamentação de lobby, um ponto
bastante difícil é encontrar o equilíbrio de transparência e grau de burocracia.
No Chile, como se buscou o equilíbrio entre uma regra muito severa ou muito
liberal?
ALBERTO PRECHT - A primeira coisa é perder o medo da palavra lobby. É normal e
não há problema que os distintos atores de uma sociedade façam lobby para poder
influenciar a tomada de decisão.
Senão, não existiria democracia. Imagine um deputado ou um senador que tomasse
decisões sem conhecimento de nada. Claramente, seria pior do que se conhecesse a
todos os atores. Por isso, o que o modelo chileno busca é equilibrar primeiro e dizer:
todos podem fazer lobby. Com isso, eliminamos rapidamente o problema de quem é
lobista e quem não é lobista.
Como a palavra tem um significado ruim e as pessoas acreditam que o lobista é um
corrupto, não seria bom dizer que um cidadão pode e outro não fazer lobby. Em
segundo lugar, ver quais eram os aspectos onde o Chile tinha avanços importantes. E
aí, o acesso à informação, como no Brasil, tem padrões muito elevados.
Por isso, ao invés de partir de uma regulamentação externa, vamos usar o que já
temos. Ou seja, a regulamentação da lei de acesso à informação, o conhecimento
público. E, por último, não deixemos a responsabilidade ao lobista, que sempre vai
cuidar para que a reunião seja um pouco mais secreta. A responsabilidade, a deixamos
ao Estado. É ele que tem de pôr luz sobre as reuniões.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - A regulamentação coíbe ou reduz casos de
corrupção ou de desvios de conduta?
ALBERTO PRECHT - Claramente, uma lei de lobby não soluciona todos os problemas,
mas sim, é uma oportunidade muito boa para aqueles que, honestamente, querem
influenciar a tomada de decisões.
Se você me pergunta se alguém que quer pressionar indevidamente uma pessoa, um
funcionário público, um senador ou deputado vai usar a lei do lobby? Claramente, não,
porque não quer que isso seja sabido. Mas, com certeza, a pessoa honesta, a empresa
honesta, a associação honesta que queira influenciar os parlamentares, vai querer que
isso seja conhecido, sob as regras da lei.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - É muito comum dizer que os países que
começaram a discutir a regulamentação do lobby começaram esse processo
em meio a uma crise, como acontece no Brasil. O Brasil está sozinho neste
caso?
ALBERTO PRECHT - Bem, no geral, todas as regulamentações contra a corrupção ou
em prol da transparência começam depois de uma crise. É assim com todas as

regulamentações. Por exemplo, quando os países começam a proteger mais os
animais?
Quando há movimentos que começam a pedir pelos direitos dos animais. O mesmo
ocorre com os casos de corrupção. Claramente, quando existem casos de corrupção
com a conotação, por exemplo, dos casos que temos visto aqui no Brasil, é evidente
que o aparato legislativo, o Estado em geral, tem de reagir. Por isso, não veria (esse
movimento) como algo ruim, mas, na verdade, como um dado da realidade.
No caso chileno, a lei do lobby começa a nascer em 1994, depois de um escândalo
relacionado a investimentos da nossa maior empresa de cobre, a Codelco. Era normal
que depois desse caso tivéssemos uma regulamentação. É normal que seja assim, não
há ter medo.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O senhor diria, então, que a regulamentação do
lobby não é de interesse apenas do setor econômico, de empresários, mas
deve ser de toda a sociedade?
ALBERTO PRECHT - Sem dúvida. O pior é que as relações que são normais entre o
privado e o público ocorram na escuridão. Posso lhe garantir que a maioria dos
empresários, das organizações civis, dos sindicatos são pessoas honestas, que querem
influenciar e, evidentemente, têm todo o direito de influenciar. Me pergunto qual é a
melhor forma: fazê-lo na escuridão ou fazê-lo sob a luz do sol?
Que todos saibam que essas conversas não têm nada de mal além de expor os pontos
para que as autoridades possam tomar as melhores decisões. Esta é uma grande
oportunidade para o Estado, que pode dizer: "Não sou pressionado. Recebo a todos".
E, para o setor privado, que possa dizer: "Veja, não estou fazendo nada de errado,
mas algo que é próprio dos meus interesses, que são também os interesses de todo o
país desde o ponto de vista de quem os expõe.”
6 representantes da indústria falam da importância do acordo Mercosul–
União Europeia
29/09/2017 – Fonte: CNI
As negociações para o acordo de livre comércio entram na reta final a partir
de 2 de outubro, quando os governos dos dois blocos estarão em Brasilia para
trocar ofertas em produtos agrícolas e industriais. O tratado deve ser
assinado em dezembro
O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia tem grande impacto para
a economia brasileira e para a indústria em particular, pois a UE é o principal investidor
estrangeiro no país e o primeiro parceiro comercial em bens e serviços. Essa é a
avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que tem respaldo de diversos
setores industriais.
O setor produtivo brasileiro espera que os governos dos dois blocos – pelo lado do
Brasil o Itamaraty e o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços – concluam
até dezembro deste ano um acordo que seja equilibrado e que permita ampliar o
acesso ao mercado da União Europeia para produtos estratégicos da economia
brasileira. Estudo da CNI mostra que o Brasil pode ampliar as exportações em 1.001
produtos. Deste total, 67,7% paga alguma tarifa.
Há também grande expectativa da indústria na redução de barreiras não-tarifárias ao
comércio. Atualmente, a União Europeia é o parceiro comercial com o qual o Brasil
mais tem contestações na Organização Mundial do Comércio, seja em barreiras
técnicas ou em medidas sanitárias e fitossanitárias.

Acesse o site (http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/09/6representantes-da-industria-falam-da-importancia-do-acordo-mercosuluniaoeuropeia1/) e veja o que dizem importantes dirigentes de associais industriais.
Governo promoveu negociação "longa e dura" para aprovar Refis, diz
ministro do Planejamento
29/09/2017 – Fonte: Reuters
O governo promoveu uma negociação “longa e dura” para aprovar o texto-base do
Refis na Câmara dos Deputados, mas uma eventual frustração de receitas pode ser
compensada pelo resultado dos leilões de hidrelétricas e energia, disse o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira, nesta quinta-feira.
“O governo poderia até ser acusado do contrário, de não ter cedido”, disse Oliveira,
durante a cerimônia de anúnico da antecipação de recursos de PIS/Pasep.
Na véspera, a Câmara aprovou um texto mais frouxo do que defendido pelo governo
para o programa que trata de renegociação de dívidas tributárias, passando a admitir
descontos maiores sobre os valores devidos e o pagamento de entradas mais
modestas no âmbito dos parcelamentos.
Mais cedo nesta quinta-feira, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi,
estimou perdas de 5 bilhões de reais neste ano com as alterações no programa,
embora esse número não esteja sendo formalmente considerado pelo Ministério da
Fazenda, já que a tramitação do texto ainda não foi concluída.
Já os leilões de hidrelétricas e de petróleo renderam ao governo 4,5 bilhões de reais
acima do esperado, destacou Ana Paula, compensando parte da frustração com o
Refis.
Refis aprovado pela Câmara representaria frustração de R$5 bi nas receitas
para 2017, diz Tesouro
29/09/2017 – Fonte: Reuters
O novo Refis aprovado pela Câmara dos Deputados renderia à União apenas 3,8
bilhões de reais em 2017, ante estimativa de 8,8 bilhões de reais no formato
desenhado pela equipe econômica, afirmou a secretária do Tesouro Nacional, Ana
Paula Vescovi, nesta quinta-feira.
Em coletiva de imprensa, ela apontou que a frustração de 5 bilhões de reais ainda não
está sendo formalmente considerada pela Fazenda, uma vez que a tramitação da lei
sobre o programa de regularização tributária ainda não foi concluída no Congresso
Nacional.
Na véspera, a Câmara aprovou um texto mais frouxo para o programa, passando a
admitir descontos maiores sobre os valores devidos e o pagamento de entradas mais
modestas no âmbito dos parcelamentos. O plenário da Casa ainda precisa analisar
emendas ao texto, que deverá ser posteriormente votado no Senado.
Questionada se o governo avaliava recomendar o veto às regras mais generosas, Ana
Paula afirmou que “a discussão ainda está muito presente na Receita Federal”.
“Falta um pouquinho de tempo para a gente aguardar, para ter essa certeza, um pouco
mais de clareza nesse cenário”, completou.
Após a realização de leilões de hidrelétricas e de energia na véspera, a secretária do
Tesouro também lembrou que o governo conseguiu levantar 4,5 bilhões de reais acima
do esperado com as investidas, recursos com os quais contará para administração do
Orçamento no restante do ano.

Num contexto em que a versão final do Refis segue uma incógnita, Ana Paula apontou
que o descontingenciamento de 12,8 bilhões de reais anunciado pelo governo na
semana passada está assegurado. Um decreto de programação orçamentária deverá
sair na sexta-feira especificando como o governo fará a gestão dessa liberação.
BNDES
Após o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) oficializar
nesta quinta-feira a devolução de 33 bilhões de reais ao Tesouro, Ana Paula afirmou
que a operação irá reduzir a dívida pública bruta em 0,5 ponto percentual do Produto
Interno Bruto (PIB).
Ela ressaltou a importância da devolução acordada com o banco de fomento para
cumprimento da chamada regra de ouro. Inscrita na Constituição, ela determina que
as receitas de operações de crédito não podem ultrapassar o valor das despesas de
capital. Na prática, o país não poderia tomar operações de crédito para financiar
despesas correntes.
Além dos 33 bilhões de reais, o BNDES também está discutindo com o governo a
devolução de outros 17 bilhões de reais ainda este ano, o que, segundo Ana Paula, irá
de fato ocorrer.
Já em relação aos outros 130 bilhões de reais pedidos ao BNDES para o ano que vem,
a secretária do Tesouro afirmou que as conversas seguem na mesa. Ela ressalvou,
contudo, que o governo não dispõe de outra alternativa que não essa.
“Hoje nós não temos plano B. Hoje a discussão é em torno da necessidade de
cumprimento de uma regra constitucional”, disse.
Ao divulgar o resultado primário de agosto, o Tesouro apontou em apresentação que
suas projeções indicam uma necessidade de 184 bilhões de reais para cumprimento
da regra de ouro em 2018.
Dyogo: temos de aguardar aprovação final do Refis para reavaliar projeções
29/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, evitou declarar sobre o impacto das
negociações em torno do Refis para os cofres do governo. Segundo ele, é preciso
aguardar a aprovação final do Refis para poder incorporar as mudanças nas projeções
da pasta. “Havendo uma expectativa maior ou menor você terá um contingenciamento
ou um descontingenciamento”, disse, em coletiva no Palácio do Planalto.
Segundo o ministro, assim que a medida for definida e os números fechados, com uma
reavaliação das despesas e receitas, tudo será trazido a público.
Após meses de negociação com a equipe econômica, o programa de renegociação de
débitos com o Fisco aprovado na quarta-feira, 27, na Câmara dos Deputados ficou
mais generoso para os contribuintes devedores. Os parlamentares apreciaram o textobase da medida provisória (MP) que cria o novo Refis. Mas ainda restam os destaques,
que podem alterar a redação final.
Dyogo disse que, mesmo com a redução na expectativa de arrecadação do Refis, o
decreto de programação orçamentária a ser publicado na sexta-feira, 29, trará o
descontigenciamento de R$ 12,8 bilhões, conforme anunciado na semana passada.
“Alterações posteriores serão feitas eventualmente em um novo relatório, em um novo
decreto”, afirmou.
Dyogo, porém, disse que o governo está tranquilo com a liberação dos recursos,
porque as informações que tem recebido são melhores do que as previstas no relatório
de receitas e despesas divulgado na semana passada, entre elas o resultado dos leilões

da Cemig e de blocos de exploração de petróleo. “Ainda temos que aguardar a votação
do Refis para saber o impacto na arrecadação”, afirmou.
Apesar de o projeto aprovado na Câmara reduzir em cerca de R$ 5 bilhões a
arrecadação com o Refis, Dyogo disse que a negociação do governo com o Legislativo
foi longa e dura. “O governo poderia até ser acusado de não ter cedido. A condução
da negociação do Refis foi bastante prudente e muito diligente”, completou.
Governo mantém TJLP em 7,0% ao ano no 4º trimestre de 2017
29/09/2017 – Fonte: Reuters
O Conselho Monetário Nacional (CMN) manteve a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
em 7,0 por cento ao ano, patamar que será válido para o quarto trimestre de 2017,
informou o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira.
Esta é a segunda vez consecutiva que a taxa, que é utilizada nos empréstimos
concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é
mantida neste patamar. Em março deste ano, ela foi reduzida em 0,5 ponto
percentual, no primeiro corte desde dezembro de 2012.
A manutenção se deu apesar da continuidade do ciclo de redução da Selic, que está
hoje em 8,25 por cento ao ano. Na última reunião do CMN para definição da TJLP, em
junho, a taxa básica de juros estava em 10,25 por cento ao ano.
Com a manutenção da TJLP no mesmo nível, o governo busca não aumentar o subsídio
na concessão de empréstimos pelo BNDES, num momento em que luta para diminuir
gastos e elevar receitas para melhorar sua difícil situação fiscal.
“Tendo em vista que as metas de inflação para 2017 e 2018 estão fixadas em 4,5 por
cento ao ano, com intervalo de tolerância de menos um e meio ponto percentual e de
mais um e meio ponto percentual, e que medidas amplas baseadas em preços de
ativos brasileiros e instrumentos financeiros relacionados, consideradas para diversos
horizontes e janelas de apuração, em mercados domésticos e nos mercados
internacionais, têm oscilado, o CMN decidiu pela manutenção da referida taxa para o
4º trimestre, procurando refletir essas condições, assim como as amplas condições de
risco da economia doméstica e internacional”, justificou o ministério da Fazenda, em
nota.
TLP
Apesar de o governo ter criado uma nova taxa para balizar os empréstimos do BNDES,
a chamada Taxa de Longo Prazo (TLP), a definição da TJLP continuará sendo feita pelo
CMN trimestralmente.
Isso porque o estoque existente de financiamentos do BNDES vai continuar sendo
atualizado pela TJLP. A TLP valerá para novos empréstimos a partir do ano que vem.
Em 1º de janeiro de 2018, a TLP será igualada à TJLP vigente. A partir daí, cada uma
das taxas seguirá sua sistemática própria de variação.
A TLP será composta pela variação do IPCA e por uma taxa de juros prefixada, definida
na data de contratação da operação de financiamento e válida por todo o prazo em
que os recursos permanecem aplicados nessas operações.
Mais cedo nesta semana, o CMN definiu que o BC divulgará a parte prefixada da TLP
mensalmente. A parte prefixada da TLP será divulgada no último dia útil do mês
anterior ao mês de sua vigência e o cálculo terá como base a média diária de três
meses da NTN-B de cinco anos.

Número de milionários do país cresceu 11% em 2016, apesar de recessão
29/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A recessão brasileira, com uma queda do PIB de 3,6% em 2016, foi insuficiente para
brecar o crescimento do número de milionários no país no ano passado, segundo
estudo.
Levantamento da consultoria Capgemini aponta que havia 164 mil milionários no Brasil
no ano passado, 10,7% mais do que em 2015.
O dado chama a atenção não apenas porque o crescimento ocorreu um ano em que a
economia brasileira afundou mas também porque ele foi superior à média global:
7,5%.
A explicação, porém, não é tão complicada. A ascensão dos milionários brasileiros
(aqueles que têm pelo menos US$ 1 milhão em ativos, excluindo a residência principal
e outros bens como coleções) se deveu à disparada da Bolsa.
A Bolsa brasileira foi a que mais subiu no mundo no ano passado, com valorização de
69% em dólar —a moeda americana serve como referência na comparação
internacional para tentar amenizar as influências locais.
O crescimento do mercado foi reflexo da aposta dos investidores na melhora da
economia do país, após a queda da presidente Dilma Rousseff.
A consequência foi que, dos 25 maiores países analisados pela Capgemini, o
crescimento brasileiro no número de milionários só ficou atrás dos obtidos por Rússia,
Noruega, Holanda, Suécia e Taiwan.
O estudo aponta ainda que "uma modesta expansão" do mercado imobiliário também
ajudou para a expansão.
No ranking dos 25 países, o Brasil está em 17º lugar, imediatamente atrás de Arábia
Saudita (176 mil) e Rússia (182 mil).
O levantamento destaca também que os ultrarricos (aqueles com patrimônio superior
a US$ 30 milhões) brasileiros estão entre os que concentram maior parte do
patrimônio dos milionários: 87,1% da fortuna dos milionários brasileiro está nas mãos
desse grupo.
Siderúrgicas e Vale pressionam e Bolsa acumula sexta baixa; dólar cai 0,3%
29/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Fernanda Carvalho/Fotos Públicas

Bolsa brasileira chegou à sexta baixa seguida, mas ainda sobe no mês

Em sessão de intenso vaivém, a Bolsa brasileira fechou no vermelho pelo sexto pregão
seguido, sob peso de ações de siderúrgicas e da Vale. No mercado cambial, o dólar
interrompeu a série de três valorizações e caiu para R$ 3,18 nesta quinta (28).
O Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas, recuou 0,31%, para 73.567 pontos.
O volume financeiro foi de R$ 8,6 bilhões, em linha com a média diária do ano (R$ 8,3
bilhões).
O dólar comercial teve recuo de 0,34%, para R$ 3,183. O dólar à vista caiu 0,07%,
para R$ 3,182.
A sexta queda do mercado acionário ocorreu após um pregão em que o mercado
demorou para definir uma direção. "A Bolsa rompeu máxima, perdeu a mínima,e
terminou numa discreta baixa. Houve muita indecisão, mas já começa a ter uma briga
para impedir que a Bolsa caia na velocidade que vinha caindo nos últimos dias", afirma
Alexandre Wolwacz, sócio-fundador do Grupo L&S.
Apesar das seis quedas, a Bolsa caminha para o quarto mês de valorização, após bater
recordes durante setembro.
Nesta quinta, a desvalorização do minério de ferro e do aço afetou as ações de
siderúrgicas. A queda deriva da preocupação com a demanda da China pelas
commodities.
Os papéis da mineradora Vale acompanharam o mercado externo e caíram. As ações
ordinárias recuaram 0,56%, para R$ 31,75. As ações preferenciai se desvalorizaram
1,01%, para R$ 29,26.
As ações da Usiminas lideraram as baixas do Ibovespa, com queda de 4,77%. Os
papéis da Gerdau recuaram 2,69%, e a CSN caiu 2,05%.
No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco caíram 0,53%. Os papéis preferenciais
do Bradesco caíram 1,26%, e os ordinários tiveram queda de 1,35%. As ações do
Banco do Brasil se desvalorizaram 0,83%. As units -conjunto de ações- do Santander
Brasil tiveram baixa de 1,09%.
LEILÕES
As ações da Petrobras subiram, ainda sob impacto favorável do leilão de blocos de
petróleo na quarta-feira e também depois que o conselho de administração da estatal
autorizar o registro da BR Distribuidora na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o
pedido de adesão ao Novo Mercado, segmento de regras de governança mais rígida
da Bolsa.
As ações preferenciais da estatal subiram 0,20%, para R$ 15,34. Os papéis ordinários
se valorizaram 0,19%, para R$ 15,91.
As ações da Cemig subiram 1,64%, um dia após a empresa ter ficado de fora dos
leilões de hidrelétricas.
Os papéis ordinários da Eletrobras caíram 1,76%, e os preferenciais se desvalorizaram
1,74%.
"O setor elétrico foi muito castigado nos últimos dias, especialmente por indecisões do
governo. Há uma política errática, o governo não decide se vai fazer horário de verão
e qual o modelo de política de energia no país. Então o investidor acaba se afastando
do setor", avalia Wolwacz, do Grupo L&S.
CÂMBIO
O enfraquecimento do dólar ocorreu entre 27 das 31 principais moedas do mundo.
Os investidores avaliaram os dados econômicos dos Estados Unidos, que divulgaram
crescimento de 3,1% do PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre do ano. A

alta no último trimestre foi a mais rápida desde o primeiro trimestre de 2015 e seguiuse a um ritmo de 1,2% no período de janeiro a março.
Nesta sexta, o mercado cambial deve ter mais oscilação, por ser formação da taxa
ptax, que referencia os contratos cambiais.
Nesta quinta, o Banco Central vendeu a oferta de 12 mil contratos de swap cambial
tradicional (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), para rolar os
contratos que vencem em outubro. Até agora, já foram rolados US$ 6 bilhões dos US$
9,975 bilhões que vencem no mês que vem.
Em novembro e dezembro não há vencimentos de contratos de swap, somente em
janeiro (US$ 9,137 bilhões).
O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) recuou 1,82%, para
199,8 pontos.
No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados fecharam em baixa. O DI
para janeiro de 2018 recuou de 7,530% para 7,525%. A taxa para janeiro de 2019
teve queda de 7,320% para 7,300%.
Petrobras prorroga prazo para interessados em ativos de fertilizantes
29/09/2017 – Fonte: Reuters
A Petrobras anunciou que prorrogou até 13 de outubro o prazo para interessados na
Araucária Nitogrenados e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III)
consultarem informações sobre os ativos, informou a estatal em comunicado nesta
quinta-feira.
Segundo a companhia, a extensão do prazo ocorre em função do “interesse do
mercado em participar do processo”, que resultará no desinvestimento de 100 por
cento da participação da Petrobras nos ativos.
Petrobras reduz preço da gasolina em 2,1% e do diesel em 1% a partir de
sábado
29/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras reduz o preço da gasolina em 2,1% e do diesel em 1% a partir deste
sábado, dia 30, nas refinarias. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela
petroleira no último dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera
acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.
Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a estatal petrolífera agora avalia
todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.
Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre
o câmbio e as cotações internacionais.
Positivo abre nova fábrica em Manaus para produção de placas e baterias
29/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Unidade vai fornecer componentes para as três marcas do grupo (Positivo,
Quantum e VAIO) e também vai aceitar pedidos de terceiros
A Positivo Tecnologia, através da sua subsidiária chamada Boreo, inaugurou nesta
semana a sua segunda fábrica em Manaus. A nova unidade produz placas e baterias
para computadores e celulares e tem capacidade para fazer 1,1 milhão de itens. O
investimento foi de R$ 7 milhões e foram gerados 270 empregos diretos.

O grupo paranaense já fabricava em Manaus componentes para computadores e
celulares. Mas, antes, todo o processo de fabricação de componentes, de produção
dos PCs e celulares e de montagem dos produtos era conduzido por uma única fábrica,
inaugurada em 2015 em uma área chamada de Polo Industrial de Manaus (PIM), que
faz parte da Zona Franca da cidade.
Agora, com a segunda planta, a Positivo vai dividir a sua produção. A fábrica mais
antiga vai se dedicar à produção e à montagem dos computadores e celulares das
marcas Positivo, Quantum e VAIO. Ela tem capacidade para produzir 194 mil PCs e
239 mil smartphones por mês.
Já a nova unidade, inaugurada nesta semana, vai fazer somente componentes (placas
mães e de memória e baterias). Ela vai fornecer os itens para as três marcas que
pertencem ao grupo paranaense (Positivo, Quantum e VAIO) e também vai aceitar
encomendas de terceiros. Com isso, o grupo abre uma nova fonte de receita. Por
enquanto, nenhum contrato foi anunciado.
E, como a Positivo já fabricava componentes na sua planta inaugurada em 2015,
precisou investir apenas R$ 7 milhões para inaugurar a nova unidade. O barracão, que
fica em uma área de oito mil metros quadrados dentro do Polo Industrial de Manaus,
é alugado.
Em Curitiba, a Positivo Tecnologia mantém a sua sede administrativa.
Boreo Indústria de Componentes
Para inaugurar a nova fábrica, a Positivo utilizou a sua subsidiária chamada Boreo.
Trata-se da antiga Boreo Comércio de Equipamentos, uma empresa adquirida pela
Positivo em 2009 pelo valor de R$ 12 milhões.
Na época, a empresa era dona da antiga marca de computadores Kennex e já
terceirizava a produção dos aparelhos para a Positivo. Alguns anos depois da aquisição,
a Positivo encerrou a produção dos computadores Kennex.
Neste ano, o grupo paranaense decidiu reativar a empresa, com o nome de Boreo
Indústria de Componentes. A estratégia foi utilizar essa subsidária para comandar a
nova fábrica e a produção de placas e baterias para o grupo e para terceiros.
Honda Bros 2018 recebe sistema de freios CBS
29/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Bros é a terceira moto mais vendida do Brasil
A equipe de engenheiros da Moto Honda da Amazônia conseguiu equipar a NXR 160
Bros 2018 com freios combinados CBS. Com isso ela se torna o primeiro modelo onoff-road a utilizar o sistema. A novidade foi produzida sobre a versão ESDD, com disco

nas duas rodas, e teve reajuste de 2%. Chega às concessionárias em cerca de um mês
com preço sugerido de R$ 11.990.
A adoção do CBS e do ABS em motos está prevista em lei pela resolução 509/2014 do
Conselho Nacional de Transito (Contran). A partir de 1º janeiro de 2019, todas as
motos com cilindrada abaixo de 300 centímetros cúbicos produzidas no Brasil ou
importadas terão de receber freios CBS ou ABS. Aquelas com 300 cc ou mais usarão
sempre o ABS. Essa implantação foi gradativa, com obrigatoriedade de 10% da
produção ou importação em 2016 e 30% em 2017. Para 2018 são 60%.
A Bros é a terceira moto mais vendida do Brasil. De janeiro a agosto teve 75,5 mil
unidades emplacadas, ficando atrás da linha Honda CG 160 (154,9 mil) e muito
próxima da Biz (75,6 mil).
“Quando a 160 Bros foi lançada (em novembro de 2014), acreditávamos que o
caminho natural para os anos seguintes seria a utilização do ABS, mas seu custo
elevado nos obrigou a desenvolver o primeiro CBS para uma moto dessa categoria”,
afirma o diretor comercial da Honda, Alexandre Cury.

Bros manteve motor flex com até 14,7 cv quando abastecido com etanol.
A Honda precisou alterar a calibração das suspensões dianteira e traseira. Recorreu
também a um modulador de pressão. A peça distribui entre as duas rodas a força que
o piloto aplica no pedal de freio. Isso ajuda a evitar o afundamento repentino da
suspensão dianteira a cada freada mais brusca.
A moto 2018 também recebeu um painel de instrumentos com fundo escuro. Além da
nova versão com freios a disco e CBS há ainda a NXR 160 Bros com tambor nas duas
rodas, tabelada em R$ 10.190. Até o fim do ano que vem ela poderá receber também
o sistema combinado. Saiu de linha a versão ESD, com disco apenas na roda da frente.
MAIS SEGURANÇA
Até recentemente, a maioria das motocicletas tinha atuação independente dos freios.
Em regra o traseiro é acionado com o pé direito e o dianteiro, com a mão direita. No
entanto, pesquisas apontam com frequência que muitos motociclistas usam pouco ou
menos do que deveriam o freio dianteiro, em regra por falta de informação.
O sistema CBS ajuda a aumentar a segurança do motociclista. A sigla vem de
Combined Braking System. Quando o piloto pressiona o pedal traseiro, o freio dianteiro
é acionado simultaneamente. Numa frenagem de emergência a 60 km/h a nova Bros
ESDD 2018 percorre 15,5 metros a menos até parar se comparada à versão antiga,
em que o pedal atua somente na roda de trás.

Roda dianteira usa dois circuitos de freio. Um deles é acionado pela mão
direita e outro, pelo pé direito. Novo painel digital tem fundo escuro.
A nova moto causou uma boa impressão, especialmente em terra batida. Pressionando
o pedal de freio com mais força a roda traseira chega a travar, mas a dianteira não.
As suspensões continuam bem acertadas e mantiveram o conforto característico da
Bros.
O motor flex de 162,7 cc não mudou e produz até 14,7 cavalos quando abastecido
com etanol. O câmbio tem cinco marchas. A moto pesa 121 quilos, seu tanque
comporta 12 litros e a altura do assento é de 83,6 centímetros.
Honda prevê alta de até 7% na venda de motos em 2018
29/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Alexandre Cury, diretor comercial da Honda (foto: Mário Curcio)
A Honda começa a notar um ambiente mais favorável para o mercado de motos e
crê em aumento nas vendas em 2018. Se isso se confirmar, será o primeiro ano de
crescimento do desde 2011. “Acredito em alta de 5% a 7% para o ano que vem se
não houver nada muito anormal na economia”, afirma o diretor comercial, Alexandre
Cury.
O executivo percebe sinais de melhora decorrentes da queda de inflação, das taxas de
juros, do aluguel e recorda que os compradores de moto de baixa cilindrada, das
classes C, D e E, são muito sensíveis a esses fatores. Cury lembra também que as
vendas por consórcio (quase um terço do total) estão estáveis e destaca o efeito
positivo da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS). “Muitos consumidores sanaram suas dívidas e recuperaram a capacidade de
comprar.”
Ele afirma também que já solicitou à empresa que aumente a produção, o que vai
gerar contratações em Manaus, mas ainda não consegue dizer quantas. A Honda
renovou recentemente a linha CG 160, a mais importante em volume, e acaba de
lançar a NXR 160 Bros 2018. Juntas elas respondem por 51,2% das vendas da
empresa no Brasil. E a renovação de linha acaba forçando naturalmente o aumento da
produção.
Mas se o ambiente melhorou, por que a média diária de emplacamentos no Brasil
recuou para 3,3 mil motos em julho e agosto depois de uma sequência de quatro
meses com 3,6 mil motos/dia? Cury explica que isso ocorreu porque a Honda, que
detém 78,3% do mercado, reduziu intencionalmente a produção da linha CG 160 nos
últimos meses para baixar os estoques na rede a fim de fazer a transição da linha
2017 para a 2018. Algumas lojas ficaram até mesmo sem produto.
“Se não fizéssemos isso as 2017 encalhariam porque as 2018 chegaram com preços
muito parecidos, mas mais equipadas. E como a linha CG 160 é a mais vendida do
Brasil, acabou alterando os números do mercado como um todo”, explica Alexandre
Cury, que acredita em alta mais expressiva na média diária de vendas a partir de
outubro.
O executivo diz que apesar de toda a linha CG 160 ter recebido freios CBS foi possível

praticar pequenos reajustes porque tanto a Honda como seus fornecedores ajudaram
a absorver boa parte do aumento de custos decorrente da aplicação dessa tecnologia,
que ajuda a reduzir a distância de parada e aumenta a segurança dos motociclistas. A
partir do ano que vem, 60% dos modelos até 300 cc terão de receber este
equipamento ou então os freios ABS.
Rota 2030 deve trazer nova sobretaxa de IPI
29/09/2017 – Fonte: Automotive Business

O novo programa de desenvolvimento do setor automotivo brasileiro em discussão
entre governo e representantes da indústria, o Rota 2030, deverá replicar parte da
fórmula tributária inventada pela política industrial anterior, o Inovar-Auto: aumentar
o imposto sobre os carros para depois conceder descontos que dependem do
atendimento a metas e legislações específicas.
Segundo já disseram algumas pessoas que participam das discussões em Brasília, a
proposta gestada com aprovação do setor dentro do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC) prevê uma nova sobretaxa de IPI, desta vez de 10
pontos porcentuais aplicada de forma linear sobre a tributação de todos os veículos
vendidos, sejam eles importados ou nacionais, com concessão de descontos que
podem até zerar a sobretaxação para quem cumprir os objetivos do programa.
“Estamos correndo para acertar tudo e anunciar [o decreto de criação formal do Rota
2030] no próximo dia 3 de outubro, vamos ver se será possível”, disse Igor Calvet,
secretário de desenvolvimento e competitividade industrial do MDIC, um dos
convidados da Toyota na cerimônia de anúncio de novos investimentos no País, na
segunda-feira, 25 (leia aqui). A corrida contra o tempo é porque toda modificação
tributária só é válida após 90 dias de sua publicação no Diário Oficial da União. Logo,
para valer a partir do início de janeiro de 2018, a estrutura tributária do Rota 2030
precisa ser publicada até a semana que vem, sob risco de criar um vácuo de tributação
com o fim da cobrança de 30 pontos porcentuais sobre o IPI criada desde 2012 pelo
Inovar-Auto, que se encerra em dezembro.
O representante do MDIC confirmou que o desenho tributário do Rota 2030 de fato
prevê a oneração do IPI em 10 pontos porcentuais para fazer caber no programa os
incentivos que serão concedidos pelo atendimento de metas de eficiência energética,
etiquetagem veicular, segurança, pesquisa e engenharia, além de investimentos em
unidades industriais. Mas o Ministério prefere chamar a manobra de “redução” de
imposto: “Cairia de 30 para 10 pontos”, diz Calvet.
CONFLITO COM A FAZENDA
Contudo, ainda não está confirmado se a sobretaxa aplicada ao IPI será mesmo de
“apenas” 10 pontos. A aprovação (ou não) da nova tributação depende do Ministério
da Fazenda, que segundo fontes estaria resistente a conceder qualquer tipo de
incentivo fiscal, alegando que não há espaço no orçamento federal para isso. “Já
falaram até em aumentar 15 pontos [o IPI], mas seria excessivo.
A proposta que aceitamos até agora é a de 10 pontos, que na prática poderão ser
descontados por quem cumprir as metas do programa”, disse José Luiz Gandini,
presidente da associação dos importadores e fabricantes de veículos, a Abeifa, e da
Kia Motors do Brasil. O empresário participa diretamente das discussões sobre o Rota

2030 como representante do setor e falou sobre as bases do programa durante
webinar realizado por Automotive Business há duas semanas (assista aqui).
Pelo que se sabe, a Fazenda relutava em abrir discussões sobre o plano e há cerca de
uma semana o ministro Marcos Pereira, do MDIC, solicitou a intervenção do Palácio do
Planalto para que as negociações entre as pastas pudessem ser iniciadas. Foram,
técnicos dos dois ministérios estão conversando, mas não apresentaram nenhum
resultado prático até este momento.
DESCONTO ESCALONADO
Até o início desta semana, o desenho tributário previsto no Rota 2030 para acomodar
todos os seus incentivos previa que o acréscimo de 10 pontos sobre o IPI original
aplicado a veículos pudesse ser descontado de forma escalonada. Para as empresas
que cumprirem metas de eficiência energética, estabelecidas em três etapas até 2030,
seria concedido abatimento de quatro pontos.
Outros dois são para objetivos de aumento da segurança veicular. Mais um ponto seria
abatido do IPI extra das marcas que inscreverem seus carros para aferição de consumo
no programa de etiquetagem veicular do Inmetro. Os três pontos restantes seriam
para incentivo a pesquisa, engenharia e produção no País.
Recentemente a Organização Mundial do Comércio, a OMC, condenou o Inovar-Auto
pela aplicação de 30 pontos ao IPI de veículos importados de fora do Mercosul, ou
acima de uma cota de importação limitada a 4,8 mil unidades/ano. Isso porque pelas
regras de comércio internacional é vedada a discriminação de produtos importados e
nacionais em impostos domésticos (caso do IPI), o que é entendido como
protecionismo.
Para escapar de possíveis sanções da OMC, a sobretaxação do Rota 2030 seria aplicada
sobre o IPI de todos os veículos vendidos no Brasil, sejam eles importados ou
nacionais. Contudo, importadores sem fábrica no País ou sem pesquisa e
desenvolvimento local não teriam como descontar três dos dez pontos adicionais de
IPI.
Da forma como a proposta está hoje, poderia dar margem a novas reclamações na
OMC pela aplicação discricionária de um imposto doméstico.
A forma de concessão dos descontos tributários do Rota 2030 deverá ser
regulamentada depois da publicação do decreto que criará o programa, na forma de
portarias do MDIC, como aconteceu com o Inovar-Auto. Para isso os grupos de
trabalho que discutem a nova política industrial têm reuniões agendadas para além do
fim de outubro. O que é necessário fazer até a semana que vem é aprovar o alicerce
do programa, o aumento do imposto, para que possa valer desde o início de 2018.
Como uma medida de Trump pode afetar 4,5 milhões de toneladas de
exportações brasileiras
29/09/2017 – Fonte: G1
Sob justificativa de garantir 'segurança nacional', governo americano estuda
restringir importação de aço com origem em países como Brasil; força-tarefa
de produtores brasileiros está nos EUA para defender mercado de US$ 1,7
bilhão.
Uma força-tarefa de produtores brasileiros de aço veio nesta semana à capital dos
Estados Unidos para tentar dissuadir o presidente Donald Trump e seus assistentes de
incluir o Brasil em uma revisão nas exportações americanas de aço - o que pode trazer
consequências dramáticas para a economia nacional.

Maior fornecedora de aço semi-acabado - matéria-prima para produtos laminados para os EUA, a indústria brasileira faturou US$ 1,7 bilhões, ou R$ 5,4 bilhões, nas
vendas totais de 4,5 milhões de toneladas de aço para os americanos em 2016.
Mas uma investigação ordenada por Trump colocou a saúde deste mercado em risco.
Sob a justificativa de "segurança nacional", o governo americano estuda restrições ou
sobretaxas que poderiam chegar a 25% nas compras de aço produzido em países
como o Brasil.
Em abril, o presidente americano disse que a indústria do aço dos EUA teria sido
"sitiada" durante décadas por concorrentes estrangeiros "que ganharam a vida tirando
proveito" de leis de comércio desfavoráveis aos americanos.
Segundo o presidente, a concorrência teria gerado demissões em massa e inundado
os EUA com "aço barato".
Para reverter o cenário, Trump acionou a chamada seção 232, um dispositivo criado
nos anos 1960 por John F. Kennedy para permitir ao presidente investigar se
importações de alguns setores podem ameaçar a segurança nacional - seja pelo risco
de desabastecimento ou pelo impacto econômico de uma concorrência desleal.
Em 54 anos, segundo dados oficiais, a seção 232 foi utilizada 26 vezes - e apenas
cinco delas resultaram em alguma resolução presidencial (a última foi em 2001, com
George W. Bush, e não teve efeitos práticos).
O resultado da apuração pode ser divulgado pela administração de Trump até 14 de
janeiro do ano que vem, mas indústria e governo brasileiros já se mobilizam para
evitar um eventual baque.
Encontro de ministros
Após a bateria de reuniões entre empresários, políticos e lobistas de ambos os lados
nesta semana, o ministro Marcos Pereira (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
encontrará o secretário americano de comércio, Wilbur Ross, no próximo dia 19 de
outubro, em Washington, para discutir as exportações brasileiras.
"O Brasil é parte da solução, não do problema", afirmou nesta terça-feira Marco Polo
de Mello Lopes, presidente do Instituto Aço Brasil, argumentando que o Brasil tem
balança comercial negativa com os EUA há mais de 10 anos e que o aço brasileiro
aumenta a competitividade americana em setores como agronegócio e infraestrutura.
"Nós não destruímos empregos, nós criamos", argumentou o colega Alexandre de
Campos Lyra, também porta-voz da indústria, classificando a investigação americana
como "protecionismo".
Procurado pela BBC Brasil, o departamento de Comércio dos EUA não quis comentar
a medida.
Em notas oficiais, entretanto, o governo americano afirmou que iniciou a investigação
por conta de "subsídios e outras práticas injustas" de governos estrangeiros - em
referência indireta à China, que enfrenta 176 processos internacionais sobre disputa
desleal no mercado. O Brasil enfrenta 16.
Os EUA alegam que tentaram negociar com os produtores para a redução de subsídios.
"Até hoje, estes esforços tiveram resultados práticos mínimos", alega o governo.
China
A raiz do imbróglio que pode afetar o Brasil, segundo os empresários, estaria na
gigantesca indústria do aço na China, que, graças a estímulos do governo, tornou a
capacidade de produção muito maior do que a procura pelo aço.

"A produção anual de aço no Brasil é equivalente a 14 dias de produção na China",
afirmou Mello Lopes.
"O grande problema da indústria siderúrgica americana, ou europeia, ou brasileira, é
o excesso de capacidade instalada, que hoje está concentrado na China. O Brasil é um
aliado dos EUA neste sentido. Tanto a indústria siderúrgica brasileira quanto a
americana são impactadas por preços e pela produção vinda principalmente da Ásia."
Para se diferenciar dos chineses, os brasileiros argumentam que a indústria brasileira
compra produtos americanos produzidos a partir do aço exportado pelo Brasil, como
carros, maquinário pesado e locomotivas, fazendo o dinheiro circular.
Além disso, boa parte do carvão utilizado para a produção do aço brasileiro também é
importado dos EUA.
Questionados sobre uma eventual retaliação sobre estas compras de carvão, caso as
importações de aço brasileiro sejam barradas, os empresários desconversaram.
"Este não é o espírito", afirmaram. Lobistas do setor, entretanto, segundo a BBC Brasil
apurou, já citam esta possibilidade.
Qual é o risco para os EUA?
Em 2016, segundo a agência Bloomberg, o valor das ações dos dois maiores
produtores de aço dos EUA tive o maior crescimento em uma década, como resultado
de sanções internacionais aplicadas sobre produtos exportados pela China.
"Não é só o preço, não é só o emprego, também tem a ver com a segurança nacional
do nosso país", alegou o presidente americano sobre estes resultados.
Para analistas, a investigação pode ser apenas um blefe de Trump para a renegociação
de contratos - especialmente com chineses.
Mas também pode ser uma forma de garantir uma base mais heterogênea de países
fornecedores - evitando que uma eventual crise política ou econômica, como a
enfrentada pelo Brasil, contamine a produção e o abastecimento americanos.
Como os Estados Unidos não têm capacidade para produzir todo o aço que consome,
a seção 232 poderia resultar em uma classificação de fornecedores em categorias
como inofensivos, parcialmente ofensivos e fortemente ofensivos para a segurança
interna americana.
Nesse caso, especula-se que Brasil e México poderiam ser encaixados na segunda
categoria, enquanto a primeira poderia ser ocupada por Canadá e União Europeia e a
última, pela China.

