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INFORME: NEGOCIAÇÕES COLETIVAS



CURSOS DE NOVEMBRO NO SINDIMETAL/PR



PESQUISA DA CNI INDICA QUE FIM DO PERÍODO DE DEMISSÕES NA INDÚSTRIA
ESTÁ PRÓXIMO



MDIC LANÇA EDITAL PARA SELECIONAR NOVA INSTITUIÇÃO EXECUTORA DO
INOVATIVA BRASIL



PEQUENOS NEGÓCIOS PODERÃO TER PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO



ESFORÇO RECOMPENSADO: CONHEÇA EMPRESAS QUE DRIBLARAM AS DIFICULDADES
PARA INOVAR



BRASIL E SUÉCIA APROFUNDAM COOPERAÇÃO ECONÔMICA, INDUSTRIAL E
TECNOLÓGICA



PRODUÇÃO INDUSTRIAL CRESCE 0,8% EM SETEMBRO ANTE AGOSTO, DIZ IPEA



FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CAI 5,7% EM SETEMBRO, DIZ ABIMAQ



INFLAÇÃO DE PRODUTOS NA SAÍDA DAS FÁBRICAS FICA EM 1,5% EM SETEMBRO



PESQUISA INDICA QUE 45% DAS EMPRESAS POSSUEM BAIXO ÍNDICE DE
COMPLIANCE



RECEITA E PGFN PUBLICAM NORMAS PARA REGULAMENTAR NOVAS CONDIÇÕES AO
REFIS



ADESÃO AO REFIS SOB NOVAS CONDIÇÕES ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DESTA
QUINTA



MEIRELLES DIZ QUE PRAZO PARA ADESÃO AO REFIS PODE SER PRORROGADO



EDITORIAL: O REFIS VIROU MOEDA DE TROCA



SENADO CONCLUI VOTAÇÃO DE PROJETO QUE TORNA AUTOMÁTICO CADASTRO
POSITIVO



ARTIGO: A CRISE E A PORTA DE SAÍDA EXPORTADORA



TEMER AGORA VAI TENTAR ACELERAR APROVAÇÃO DE PACOTE DE REFORMAS



RELATOR DEFENDE QUE TEMER ENVIE PROJETO DE LEI PARA AJUSTE NA REFORMA
TRABALHISTA



NOVA REGRA TRABALHISTA AMEAÇA DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA



CERCA DE 1.300 CRUZAM OS BRAÇOS NO GRANDE ABC



GREVE DA MITSUBISHI CHEGA AO FIM EM CATALÃO



CONFIANÇA DO SETOR DA CONSTRUÇÃO SOBE 0,5 PONTO EM OUTUBRO, APONTA
FGV



GOVERNO FARÁ REUNIÕES SEMANAIS PARA AVALIAR FORNECIMENTO DE ENERGIA,
DIZ



CMSE

BRASIL PODE RECUPERAR GRAU DE INVESTIMENTO EM BREVE SE TIVER MENOS
VARIAÇÃO POLÍTICA, DIZ



PADILHA

BANCO CENTRAL REDUZ TAXA SELIC EM 0,75 PONTO PORCENTUAL, PARA 7,50%
AO ANO



CONFIRA COMO FICAM OS JUROS AO CONSUMIDOR COM A SELIC A 7,5%



COM QUEDA DE JUROS A 7,5%, POUPANÇA BATE GANHO DA MAIORIA DOS FUNDOS



CNI DEFENDE APROVAÇÃO DE REFORMAS PARA MANTER JUROS EM NÍVEIS BAIXOS



VALE REGISTRA LUCRO DE R$ 7,1 BILHÕES NO TERCEIRO TRIMESTRE



NOVA LEI: MULTAS PODERÃO SER ATRIBUÍDAS AO MOTORISTA FREQUENTE DO
CARRO



VENDAS DE SEMINOVOS ON-LINE JÁ PASSAM DE R$ 16,2 BILHÕES



PSA ELEVA FATURAMENTO EM 12,7% EM NOVE MESES



FORD KA VAI MAL EM TESTE DE COLISÃO, APONTA LATIN NCAP



EATON PREVÊ ALTA DE 13% NA PRODUÇÃO DE PESADOS



COMISSÃO APROVA RELATÓRIO DA MP QUE ATUALIZA MARCO LEGAL DA MINERAÇÃO
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Pesquisa da CNI indica que fim do período de demissões na indústria está
próximo
26/10/2017 – Fonte: CNI
Sondagem Industrial mostra que a atividade do setor está em recuperação.
Empresários esperam o aumento da demanda, das compras de matériasprimas e das exportações nos próximos seis meses

O indicador do número de empregados na indústria alcançou 49 pontos em setembro,
valor próximo aos 49,1 pontos registrados em agosto, informa a Sondagem Industrial,
divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (26). O
indicador varia de zero a cem pontos e, quando está abaixo dos 50 pontos mostra
queda no emprego. Como está próximo da linha divisória, o índice indica que o fim
das demissões está se consolidando, avalia a CNI.
A pesquisa mostra ainda que, depois da forte alta de agosto, a produção diminuiu em
setembro. O indicador de produção ficou em 48,1 pontos no mês passado. Embora
ainda esteja abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o índice é superior aos 45,8
pontos registrados no mesmo mês do ano passado. "Ou seja, a redução da produção
na passagem de agosto para setembro foi menos intensa em 2017 que no mesmo
período de anos anteriores", diz a Sondagem.
Embora os resultados de setembro indiquem que a indústria está em recuperação, a
utilização média da capacidade instalada ficou em 66% em setembro, um ponto
percentual abaixo do registrado em agosto. Os estoques também estão pouco acima

do planejado pelos empresários. O índice de estoque efetivo em relação ao planejado
aumentou 0,7 pontos em relação a agosto e alcançaram os 50,7 pontos. O indicador
varia de zero a cem pontos. Quando está acima dos 50 pontos, mostra estoques além
do planejado.
CONDIÇÕES FINANCEIRAS - Com a recuperação da atividade, diminuiu a
insatisfação com o lucro e a situação financeira das empresas. O índice de satisfação
com o lucro operacional ficou em 41,8 pontos no terceiro trimestre. O valor é 5,4
pontos superior ao registrado no terceiro trimestre do ano passado. O índice de
satisfação com a situação financeira subiu para 45,5 pontos e está 4 pontos acima do
registrado em igual período de 2016.
Embora ainda estejam abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa a satisfação
da insatisfação com as condições financeiras, os dois índices registram crescimento há
seis trimestres consecutivos. Isso mostra que as condições financeiras das empresas
estão em recuperação.
OBSTÁCULOS PARA EMPRESAS - A Sondagem Industrial mostra ainda os principais
problemas enfrentados pelas indústrias no terceiro trimestre do ano. A elevada carga
tributária, com 45,2% das respostas, ficou em primeiro lugar da lista. Em seguida,
com 36,6% das assinalações, vem a demanda interna insuficiente e, em terceiro lugar,
com 21% das menções, aparece a inadimplência dos clientes.
A pesquisa observa que o percentual de menções dos empresários sobre a falta de
demanda interna caiu de 40,4% no primeiro trimestre para 39% no segundo trimestre
e agora recuou para 36,6%. O mesmo ocorre com as menções à inadimplência dos
clientes, cujo percentual de respostas alcançou 24,7% no quarto trimestre de 2016 e
agora está em 21%.
Outro problema, cujo número de assinalações está diminuindo, é a taxa de juros
elevada. Com as sucessivas reduções dos juros básicos da economia, as menções aos
juros altos como obstáculo enfrentado pelas empresas, recuaram de 27,9% no quarto
trimestre de 2016 para 18,2% no terceiro trimestre.
EXPECTATIVAS E INVESTIMENTOS - De acordo com a pesquisa da CNI, as
perspectivas dos empresários para os próximos seis meses são positivas. Os
indicadores de expectativas para a demanda, a compra de matérias-primas e as
exportações continuam acima dos 50 pontos, que separa o pessimismo do otimismo.
Isso indica que os empresários esperam o aumento da demanda, da compra de
matérias-primas e da quantidade exportada nos próximos seis meses.
O indicador de intenção de investimentos ficou em 49,6 pontos, praticamente estável
em relação a agosto. "Ainda assim, com o resultado, o índice passa a marcar o maior
valor desde fevereiro de 2015. O índice é 6,1 pontos maior que o de outubro de 2016",
afirma a Sondagem Industrial.
MDIC lança edital para selecionar nova instituição executora do InovAtiva
Brasil
26/10/2017 – Fonte: MDIC
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) lançou o Edital de
Chamamento Público para selecionar instituição interessada em celebrar Termo de
Colaboração para a execução do programa InovAtiva Brasil.
Acesse
o
edital
em
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarPrograma/ResultadoDaConsultaDePro
gramaDeConvenioDetalhar.do?id=37051

Criado em 2013 pelo MDIC e realizado pelo Ministério em parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o InovAtiva Brasil é o
maior e mais abrangente programa de aceleração de startups do país. O programa
oferece, sem nenhum custo, capacitação, mentoria e conexão a empreendedores
inovadores iniciantes.
Desde 2015, o InovAtiva Brasil é realizado por Convênio entre o Ministério e a
Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). O Convênio atual
se encerra em dezembro de 2017, e o novo Termo de Colaboração visa dar
continuidade à execução do programa nos próximos anos.
O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio à administração pública
federal para a execução do Programa InovAtiva Brasil, que oferece gratuitamente a
empreendedores de todo o país um programa de aceleração de negócios inovadores
iniciantes (startups) com atividades de capacitação, mentoria e conexão com o
mercado.
São objetivos específicos da parceria:
a) Dar continuidade às atividades do InovAtiva Brasil no período de vigência do Termo
de colaboração, considerando o exitoso histórico do programa desde 2013;
b) Fortalecer o apoio do programa às startups na etapa de conexão delas com
aceleradoras privadas, investidores, grandes empresas e clientes, após a apresentação
no Demoday InovAtiva;
c) Ampliar o número de startups brasileiras preparadas para receber rodadas de
investimento e realizarem negócios com grandes empresas;
d) Promover a internacionalização das startups brasileiras.
Entre as atividades a serem desempenhadas, destacam-se:
a) Organizar, a partir de diretrizes da equipe técnica do MDIC, os conteúdos online de
capacitação a empreendedores de startups e a seleção de novos conteúdos que
venham a ser disponibilizados por parceiros do programa;
b) Executar, a partir de diretrizes da equipe técnica do MDIC, o processo de avaliação
e seleção das startups inscritas no Programa para entrada no Ciclo de aceleração do
InovAtiva, em que terão acesso às atividades de mentoria e conexão com potenciais
investidores, clientes e parceiros;
c) Gerir e expandir a rede de mentores InovAtiva, que participam como voluntários no
programa para orientar os empreendedores das startups selecionadas durante o
processo de aceleração em questões relacionadas à gestão do negócio e à preparação
para captação de investimento – hoje, o InovAtiva conta com cerca de 650 mentores,
entre empreendedores de sucesso, executivos de médias e grandes empresas,
investidores e consultores de estratégia empresarial
d) Coordenar e monitorar o processo de mentorias individuais do InovAtiva Brasil, que
consiste em:
(i) entrevistar os empreendedores das startups selecionadas;
(ii) a partir dessa conversa, das demais informações disponíveis sobre a empresa e a
indicação de mentores feita pela plataforma de mentoria do InovAtiva, indicar o melhor
mentor para cada startup;
(iii) acompanhar a confirmação do mentor e fazer nova indicação houver recusa ou
demora na confirmação do mentor; e
(iv) prestar suporte contínuo aos empreendedores e mentores durante o processo de
mentoria, tirando dúvidas e substituindo o mentor quando necessário;
e) Executar a organização dos eventos Bootcamp final e Demoday InovAtiva, que
encerram a Etapa 2 do programa e abrangem as seguintes atividade:
(i) convidar e confirmar mentores, investidores e executivos de grandes empresas
para as sessões de mentorias individuais e para as bancas de simulação de pitch das
startups no Bootcamp final, e para as bancas de apresentação do Demoday InovAtiva;
(ii) organizar a grade de mentorias individuais de cada umas das startups participantes
com os mentores convidados no Bootcamp;
(iii) divulgar aos empreendedores e mentores participantes a programação do evento;

(iv) convidar especialistas de mercado para as oficinas e workshops temáticos a serem
realizados no Bootcamp;
(v) executar os três dias de evento sob a coordenação da equipe técnica do MDIC;
f) Gerir a página eletrônica, as páginas em redes sociais, a plataforma tecnológica do
programa – que contempla a publicação de conteúdos de capacitação online, a
abertura de inscrições de projetos, a coordenação do processo de avaliação e seleção
das startups inscritas, a publicação de notícias e artigos no blog e redes sociais, a
organização dos eventos presenciais do InovAtiva utilizando o sistema online de
eventos próprio do programa, o monitoramento do processo de mentoria e das
conexões entre empreendedores e mentores, entre outras atividades – e coordenar o
desenvolvimento de novas funcionalidades que sejam necessárias nesses sistemas;
g) Prestar atendimento e suporte às startups selecionadas durante o processo de
aceleração, o que inclui toda a comunicação com os empreendedores participantes por
meio eletrônico e telefônico;
h) Atuar no aprofundamento das parcerias do InovAtiva Brasil e das ações para
conexão das empresas participantes do programa com investidores, cadeia de valor
de grandes empresas, outras aceleradoras de startups, incubadoras de empresas,
comunidades locais de empreendedores e instrumentos públicos e privados de apoio
ao empreendedorismo inovador;
i) Atuar, sob a coordenação da equipe técnica do MDIC, no processo de integração das
atividades do InovAtiva Brasil com os programas e ações de apoio a startups do Sebrae
e de outros parceiros do programa;
j) Dar suporte às iniciativas para promoção da internacionalização de startups que
tenham participação do InovAtiva Brasil diretamente ou em parceria com outros
órgãos de governo.
Pequenos Negócios poderão ter programa de refinanciamento
26/10/2017 – Fonte: MDIC
Projeto de Lei Complementar está sendo elaborado pela Frente Parlamentar da Micro
e Pequena Empresa em parceria com o Sebrae

Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae (Foto: Divulgação)
Mesmo com o veto do presidente Michel Temer ao artigo na Medida Provisória (MP)
do Refis que previa a possibilidade de as micro e pequenas empresas aderirem ao
novo programa de refinanciamento de débitos, os pequenos negócios poderão ter uma
nova oportunidade de acertarem as contas com a Receita Federal.
De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a instituição e a
Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa estão elaborando um Projeto
de Lei Complementar que irá criar um programa de refinanciamento dos débitos de
empresas deste segmento da economia nos mesmos moldes do que o sancionado
nessa quarta-feira (25).
Afif ressalta que a nova lei concede condições muito mais vantajosas para as empresas
de maior porte do que a que foi dada às micro e pequenas empresas no início do ano
e que previa apenas a ampliação do prazo de pagamento dos débitos de 60 para 120
meses, sem a redução de juros.
“É o tratamento diferenciado às avessas. Fizeram para os grandes e deixaram os
pequenos de lado. O Congresso Nacional precisa apresentar um projeto que corrija
isso por questão de justiça com esse segmento”, observou.

O presidente do Sebrae destacou que as micro e pequenas empresas são as
responsáveis pelo saldo positivo de empregos em 2017 e que são elas que têm
impulsionado a recuperação da economia no Brasil.
No início do mês, quando foi comemorado o dia Nacional da Micro e Pequena Empresa,
o presidente Michel Temer demonstrou interesse na proposta apresentada por Afif e
disse que irão trabalhar juntos na sua aprovação.
Esforço recompensado: conheça empresas que driblaram as dificuldades para
inovar
26/10/2017 – Fonte: CNI
Faltam investimentos e sobra burocracia no Brasil para quem deseja criar
produtos inovadores. Apesar disso, muitas empresas têm superado os
obstáculos para se posicionar num mercado cada vez mais competitivo. Leia
na primeira parte do especial O Brasil que Inova
Mais de uma década passou até que Márcio Sequeira conseguisse tirar o projeto Mola
do papel. As portas que se fecharam para o arquiteto eram de grandes indústrias,
bancos, instituições governamentais, investidores. Cobravam histórico de uma
empresa que sequer nascera, garantias que ele não tinha.
Diziam que o produto era legal. E só. Mas o kit que ele desenvolveu para simular
estruturas de construções, primeiro com madeira, depois com molas e ímãs, era um
frisson entre professores, universitários, engenheiros e arquitetos no mundo inteiro.
"Toda vez que eu pensava em desistir, acontecia algo que me fazia seguir em frente.
Pensei que ia me arrepender se eu não tentasse", conta Sequeira.
Até o dia em que ele conheceu o financiamento coletivo, o conhecido crowdfunding. A
proposta era arrecadar R$ 50 mil para financiar 150 kits. Em três dias, Sequeira bateu
a meta. A bem da verdade, em três dias ele arrecadou R$ 603.064,00 de doadores de
mais de 30 países e se tornou a maior campanha de crowfunding do Brasil.
ALTERNATIVA - Passados três anos desde que Sequeira lançou a campanha
meteórica, sua criação é usada nas salas de aula do Massachusetts Institute of
Technology (MIT), uma das mais respeitadas universidades do mundo.
O paraense de 37 anos estampou páginas de publicações internacionais especializadas
em design e arquitetura, como a Wired US, Wired Japan, Arquidaily, entre outras. "O
financiamento coletivo é uma ferramenta fantástica para lançar uma ideia nova e
viabilizar projetos que dificilmente receberiam apoio dos instrumentos tradicionais.
Além disso, é uma plataforma de visibilidade para lançamento de produtos novos",
afirma.
A história da Mola se repete nos versos de tantos, senão todos, empreendedores
brasileiros. Inovar no Brasil é difícil, mas há vitórias mais frequentes do que podemos
imaginar. Estão espalhadas em todas as regiões brasileiras, como mostra o
infográfico:
Se, no geral, o cenário brasileiro desafia quem quer inovar, há ecossistemas que
dobram essa lógica. O de Florianópolis, capital de Santa Catarina, é um deles. A cidade
vem se consolidando como um polo de inovação bem sucedido, em que os atores
resolveram falar a mesma língua. Universidade, governo e indústria atuam em maior
sinergia.
O estado apostou na vocação para tecnologia e desenvolveu parques tecnológicos,
instrumentos estaduais de fomento à inovação. Hoje, atrás de São Paulo, Florianópolis
é considerada a cidade mais inovadora do país.

Na contramão do que se vê na maior parte do país, a capital catarinense tem um
sistema fluido e integrado de desenvolvimento de tecnologia, que, em 2015,
movimentou quase R$ 15 bilhões apenas dentro do estado.
"Aqui, todo mundo trabalha junto. Universidade, incubadoras, indústria e estado
dialogam muito. Talvez, por isso, o ambiente da inovação tenha se desenvolvido mais
rápido. Além disso, como a ilha não permite atividade industrial tradicional, o
empreendedorismo foi incentivado", explica Silvio Kotujansky, vice-presidente de
mercado da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate).
Uma das apostas da Acate é o Link Lab, cuja proposta é aproximar grandes empresas
de startups. O espaço, dentro da Acate, comporta oito salas para abrigar grandes e
médias empresas e 70 postos de trabalho para startups que desenvolvem soluções
tecnológicas de ponta para resolver problemas do mercado corporativo. Entre
as empresas que vão participar, estão Ambev e a Engie. "Empresas gostam de
problemas. E problemas não faltam para serem solucionados", diz Silvio.
FINANCIAMENTO DESBUROCRATIZADO - Inovação é risco. Pesquisa e
desenvolvimento exigem laboratórios, recursos, pessoas preparadas. Desde que foi
criada no seio da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), em 2013, a Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) tem sido uma saída para
empresas de todos os portes dividirem riscos e conseguirem recursos para tocar
projetos de inovação e tecnologia de maneira mais simples e rápida.
Por meio de chamadas de projetos, a Embrapii aporta ⅓ dos recursos, e, ao credenciar
centros e institutos de pesquisa públicos e privados, serve de elo entre a indústria e a
academia. Os demais ⅔ são divididos entre a empresa e o instituto que ajudará a
desenvolver o projeto.
De acordo com o presidente da Embrapii, Jorge Guimarães, ao compartilhar riscos de
projetos com as empresas, a partir da divisão dos custos do projeto, a entidade
estimula o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade tecnológica, o que
é fundamental para potencializar a competitividade das empresas.
“Hoje, grande parte do problema da falta de investimentos em inovação no país
decorre do fato de as empresas não terem centro de P&D. São raras aquelas que têm
centros de pesquisa”, destaca Guimarães.
“Na Embrapii, oferecemos aquilo que a empresa precisa e não tem, que é um centro
de P&D. Com isso, todos têm a ganhar. Esse é um fator importante, pois a universidade
tem vários recursos, mas não faz a inovação final, o que é um papel da empresa”,
acrescenta. Hoje, a Embrapii conta com 42 instituições credenciadas, apoiou 239
projetos e investiu R$ 343,4 milhões em inovação.
Brasil e Suécia aprofundam cooperação econômica, industrial e tecnológica
26/10/2017 – Fonte: MDIC

Em Estocolmo, secretário-executivo Marcos Jorge de Lima co-presidiu segunda reunião
da Comissão Mista Brasil-Suécia de Cooperação e participou da abertura do 6º
Workshop Brasil-Suécia em Aeronáutica

O secretário-executivo do MDIC, Marcos Jorge de Lima, e o secretário de Estado para
Assuntos da União Europeia e Comércio da Suécia, Oscar Stenström, presidiram, nesta
quarta-feira (25), a segunda reunião da Comissão Mista Brasil-Suécia sobre
Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológica (Comista).
Durante o encontro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia, em Estocolmo,
foram tratados temas estratégicos da relação bilateral.
“A expectativa de aprofundamento das iniciativas de cooperação aqui discutidas visa
promover o comércio e investimentos qualificados, contribuindo para a geração de
empregos e ganhos tecnológicos. Como parceiros, os ganhos têm potencial de serem
maiores e de gerarem, numa espiral ascendente, o estímulo para o desenvolvimento
mútuo”, disse o secretário-executivo do MDIC no início da reunião.
Durante três horas, técnicos e autoridades dos dois países discutiram formas de
ampliar parcerias em áreas de interesse comuns como como tributação,
investimentos, acesso a mercados.
O secretário Oscar Stenström informou que a Suécia lançou um programa de
cooperação chamado “Join Us On Co-Creation” em áreas também consideradas
prioritárias pelo Brasil, o que deve aprofundar a cooperação bilateral nas áreas de
Bioeconomia, smarctcities, e ciências da saúde.
Alem disso, a Suécia manifestou apoio à adesão brasileira à Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A adesão pode significar o
fortalecimento do Brasil como ator global e a participação do país na definição de
parâmetros e regras internacionais.
O pedido foi apresentado pelo Brasil em maio deste ano. “A acessão do Brasil é um
plano consistente com a visão deste governo de melhor integrar a economia brasileira
ao resto do mundo, tanto aos fluxos de comércio de bens e serviços como a de
investimentos estrangeiros.
Isto aumentaria a competitividade da economia brasileira e o crescimento potencial
do país. Assim, agradecemos ao governo sueco por todo o apoio para a nossa
candidatura como membro pleno dessa Organização”, declarou Marcos Jorge durante
a reunião. Além disso, a Suécia voltou a manifestar apoio ao progresso e à conclusão
do Acordo Mercosul-União Europeia.
O secretário-executivo do MDIC apresentou, ainda, um panorama da economia
brasileira em recuperação, falou da melhora do ambiente de negócios, das reformas e
medidas para fortalecer o setor industrial, como a proposta de reestruturação do
sistema de propriedade intelectual no Brasil e a desburocratizacao, que tem sido
conduzida com prioridade.
“Este ano o presidente Michel Temer criou o Conselho Nacional para a
Desburocratização – o Brasil Eficiente, com o objetivo de simplificar questões
administrativas, modernizar a gestão e melhorar prestação de serviços públicos. O
MDIC, neste mesmo contexto, também implementou ações de simplificação de
normas, ações e processos internos”, afirmou o secretário.
Também participaram da Comista o subsecretário-geral de Cooperação Internacional,
Promoção Comercial e Temas Culturais do Brasil, embaixador Santiago Mourão, que
co-presidiu a reunião, o embaixador do Brasil na Suécia, Marcos Pinta Gama, o
secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão do Brasil, Jorge Arbache, e o diretor da Área Financeira do Banco Nacional
de Desenvolvimento (BNDES), Carlos da Costa, além de outros representantes dos
governos brasileiro e sueco.

6º Workshop Brasil-Suécia em Aeronáutica
No início da manhã, o secretário-executivo do MDIC participou da abertura do 6º
Workshop Brasil-Suécia em Cooperação Aeronáutica, no Royal Institute of Technology
(KTH) em Estocolmo, com a participação de pesquisadores e empresários brasileiros.
A organização do evento é uma parceria do governo brasileiro (MCTIC, CNPq, ITA)
com o Programa Innovair, instituição do Governo sueco responsável pela política para
o setor aeronáutico em cooperação com o Instituto Real de Tecnologia (KTH). O
trabalho é coordenado pelo Grupo de Alto Nível Brasil Suécia em Aeronáutica (GAN),
presidido pelo MDIC.
Durante sua fala, Marcos Jorge parabenizou as iniciativas do Ministério da Ciência e
Tecnologia Inovações e Comunicações do Brasil (MCTIC), de custear a vinda de 15
pesquisadores e empresários para o evento; e do Centro de Pesquisa e Inovação
Sueco-Brasileiro (CISB) e do o Instituto Euvaldo Lodi - vinculado à Confederação
Nacional da Indústria -, por organizarem a viagem dos representantes da Mobilização
Empresarial para a Inovação como parte das atividades da missão à Suécia.
"O setor aeronáutico é uma importante área com foco em alta tecnologia tornando
difícil a liderança de mercados para companhias e nações sem cooperação", concluiu.
Empresas suecas no Brasil
Segundo dados da Embaixada da Suécia, existem hoje em torno de 220 empresas
suecas no Brasil e que empregam aproximadamente 60.000 pessoas, além de
movimentarem mais de 30 bilhões de coroas suecas (SEK) por ano- cerca 11,7 bilhões
de reais.
Grande parte das empresas suecas está localizada na região de São Paulo e, por isso,
a cidade é frequentemente chamada de ‘a segunda maior cidade industrial da Suécia’
(depois de Gotemburgo). O Brasil é considerado o parceiro latino-americano mais
importante para a indústria sueca e, de longe, é o maior mercado para suas
exportações na região.
Intercâmbio Comercial Brasil-Suécia
Em 2016, as exportações brasileiras para o mercado sueco aumentaram 2,2% em
relação a 2015, passando de US$ 503 milhões para US$ 514 milhões. O que representa
0,3%, do total de embarques brasileiros ao exterior. Já as importações brasileiras da
Suécia, no ano passado diminuíram 15,6% em relação a 2015, passando de US$ 1,152
bilhão para US$ 972 milhões. O que representou 0,7% das compras externas
brasileiras em todo o mundo, no mesmo período.
Os principais produtos brasileiros exportados para a Suécia no ano passado foram:
minérios de cobre e seus concentrados (40,4%); café cru em grão (18,9%); ferroligas (9,4%); carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada (5,8%); chassis com
motor e carroçarias para veículos (5,2%); e motores para veículos automóveis e suas
partes (3,4%).
Já os principais produtos importados pelo Brasil da Suécia em 2016 foram: partes e
peças para veículos automóveis e tratores; (17,3%); medicamentos para medicina
humana e veterinária (7,2%); rolamentos e engrenagens, suas partes e peças
(5,1%);produtos laminados planos de ferro ou aços (4,4%); partes de motores para
veículos automóveis (3,0%);
No ano passado, 436 empresas brasileiras realizaram exportações para o mercado
sueco e 2.023 importaram da Suécia. Em 2017, no período de janeiro a setembro, o
número de empresas brasileiras que compram ou vendem produtos para o mercado
sueco vem aumentando.

O MDIC registrou um crescimento de 4,4% de exportadores brasileiros para a
Suécia (17 empresas a mais) e um acréscimo de de 3,6% nos importadores brasileiros
de produtos da Suécia (64 empresas a mais). Assim, existem atualmente, no Brasil,
2.265 empresas, que relacionam-se comercialmente com o mercado sueco,
comprando ou vendendo mercadorias. Sendo 1.865 exportadores, e 400
importadores.
Produção industrial cresce 0,8% em setembro ante agosto, diz Ipea
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A produção industrial brasileira aumentou 0,8% na passagem de agosto para
setembro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador
Ipea de Produção Industrial prevê ainda um crescimento de 3,0% em relação a
setembro do ano passado, a quarta alta consecutiva nesse tipo de comparação.
O indicador tem como objetivo antecipar o resultado da Pesquisa Industrial Mensal –
Produção Física (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Com a estimativa de setembro, a taxa acumulada em 12 meses pela indústria
teria um avanço de 0,5%, a primeira alta após 39 meses seguidos de perdas.
O bom desempenho de setembro foi bastante disseminado entre os indicadores
coincidentes da produção industrial. A importação de bens intermediários registrou
alta de 5,4% em relação a agosto, segundo a Fundação Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex). Além disso, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) indicou um avanço de 1,9% na fabricação de veículos no
período.
O destaque negativo foi registrado pelas vendas de papel e papelão, que recuaram
4,1% em setembro ante agosto, de acordo com Associação Brasileira do Papelão
Ondulado (ABPO).
Na comparação com setembro de 2016, os indicadores coincidentes da produção
industrial voltaram a apresentar melhora generalizada, observou o Ipea.
Faturamento da indústria de máquinas cai 5,7% em setembro, diz Abimaq
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A indústria de máquinas e equipamentos registrou queda no faturamento em setembro
tanto em relação a agosto (-4,3%) quanto a setembro de 2016 (5,7%). A receita
líquida foi de R$ 5,825 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
No ano até setembro, o faturamento somou R$ 50,046 bilhões, registrando recuo de
4,5% frente ao mesmo período do ano passado.
O consumo aparente foi de R$ 7,462 bilhões em setembro, o que representou recuo
de 6,3% frente ao nono mês de 2016, mas aumento de 1% em relação a agosto. Em
2017, o montante acumulado é de R$ 63,979 bilhões, uma queda de 21,8% ante o
mesmo período de 2016.
As vendas externas tiveram elevação de 32,8% na comparação com setembro de
2016, mas recuaram 2,7% ante o oitavo mês de 2017. As exportações somaram R$
812,950 milhões no mês e chegaram a R$ 6,459 bilhões no ano, registrando alta de
9,4%.
No caso das importações, houve aumento em setembro tanto em relação a agosto
(7%) quanto a setembro de 2016 (16,8%), com o montante de R$ 1,171 bilhão. No

ano, o montante de importações é de R$ 9,480 bilhões, o que representa redução de
21,9%.
O uso da capacidade instalada da indústria de máquinas e equipamentos subiu de 72%
em agosto para 73,5% em setembro. No nono mês do ano passado, o Nível de
Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) estava em 68,3%.
Quanto ao emprego no setor, houve queda de 3,5% em relação ao número de postos
de setembro do ano passado, mas aumento de 0,6% ante agosto. A indústria de
máquinas e equipamentos terminou o mês passado com 291,1 mil funcionários.
Inflação de produtos na saída das fábricas fica em 1,5% em setembro
26/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
A inflação dos produtos na saída das fábricas, medida pelo Índice de Preços ao
Produtor (IPP), ficou em 1,5% em setembro deste ano. A taxa é superior às registradas
no mês anterior (0,29%) e em setembro de 2016 (0,47%). De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice acumula taxas de 0,48% no ano
e de 2,68% no período de 12 meses.
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, apenas os bens de
capital, isto é, as máquinas e equipamentos, tiveram deflação (queda de preços) no
mês de setembro, de 0,29%.
Entre as outras três categorias, os bens intermediários, isto é, os insumos industriais
para o setor produtivo, tiveram a maior taxa de inflação (2,24%). Os bens de consumo
duráveis tiveram taxa de 0,48% e os bens de consumo semi e não duráveis, de 0,88%.
Entre as 24 atividades industriais, 19 apresentaram alta de preços, com destaque para
as indústrias extrativas, que tiveram taxa de inflação de 14,05%. Outras atividades
com inflação alta foram os derivados de petróleo e biocombustíveis (4,47%),
perfumaria e sabões (2,64%) e outros químicos (2,35%).
Cinco atividades tiveram queda de preços, entre elas informática (-0,96%), máquinas
e equipamentos (-0,91%) e metal (-0,32%).
Pesquisa indica que 45% das empresas possuem baixo índice de compliance
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Ainda que o tema compliance esteja na boca das empresas, uma pesquisa realizada
pela consultoria Protiviti indica que pelo menos 45% das companhias brasileiras
possuem baixo índice de boas práticas.
De acordo com Heloísa Macari, sócia-diretora da Protiviti, empresa que desenvolve
projetos de governança e gestão de risco, grande parte dos entrevistados confirmou
o interesse por reverter essa situação, ao mesmo tempo em que assumem a
dificuldade em implementar mecanismos para prevenção e combate a atos ilícitos.
“Notamos que muitas vezes falta até mesmo a percepção do que é um programa de
compliance. Muitos empresários precisam buscar informação e o caminho para
estruturar isso da maneira correta”, opina.
A pesquisa, feita em parceria com a empresa de educação digital CrossKnowledge,
também identificou que entre as empresas com baixo índice de compliance, aquelas
de pequeno e médio porte enfrentam mais dificuldades.

“Há uma preocupação, entre as médias, de ao menos entender o que é compliance e
como isso pode beneficiar a empresa. Em casos de empresas familiares costuma ser
ainda mais difícil assimilar a estruturação do programa, contratar bons profissionais e
amadurecer tudo isso”, analisa a presidente do Instituto Compliance Brasil, Sylvia
Urquiza.
Para ela, apesar de ser um assunto em alta no mercado, ainda é preciso demonstrar
às empresas que implementar boas práticas de governança tem relação com
investimento, não custo. “Temos um desafio cultural aqui, uma vez que muitas
companhias não compreendem como o compliance ajuda a desenvolver seus
negócios”.
Ainda assim, Sylvia acredita que essa situação tende a mudar no curto prazo graças
ao aumento do interesse por certificação e implementação de compliance. “Vejo um
cenário em que há empresários sem saber como agir nesse sentido, mas que estão
buscando soluções. Assim, acredito que daqui 5 anos não estaremos mais discutindo
isso e com uma porcentagem pequena de empresas sem um bom programa de boas
práticas”, aposta.
A maneira como essa estrutura funcionará também merece atenção, destaca Heloísa
Macari. “De fato, temos a necessidade de aprimorar o nível de compliance dessas
empresas. Mas, uma vez em funcionamento, é preciso garantir que eles são efetivos
e funcionam. Não pode existir apenas por existir e cumprir regras”, afirma.
Receita e PGFN publicam normas para regulamentar novas condições ao Refis
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26, publica uma Portaria da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e uma Instrução Normativa (IN) da Receita Federal
que fazem adequação da regulamentação do Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert) às novas condições de adesão do programa após a sanção da lei do
novo Refis. Com a edição das normas, os contribuintes já podem fazer adesão ao
programa sob as novas condições.
Segundo a Receita Federal informou na quarta-feira, 25, para os contribuintes que já
ingressaram com o pedido de renegociação de dívidas durante a vigência da Medida
Provisória 783, que instituiu o programa, ainda com descontos menores, a migração
dos débitos será automática, sem necessidade de apresentação de novo requerimento.
“Os contribuintes terão seus débitos automaticamente migrados para o parcelamento
nos termos da Lei n.º 13.496, de 2017, e o saldo devedor ajustado ao novo porcentual
de desconto das multas”, diz a nota divulgada ontem pela Receita Federal. Na
tramitação da matéria no Congresso Nacional, o programa ganhou descontos e
condições melhores para a adesão.
A IN da Receita faz, então, as alterações nos porcentuais de descontos que serão
concedidos aos contribuintes.
No caso dos débitos abrangidos pelo Pert a serem liquidados em pagamento à vista e
em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, em
cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, o
restante da dívida poderá ser: a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em
parcela única, com redução de 90% dos juros de mora e de 70% das multas de mora,
de ofício ou isoladas; b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis
a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de mora e de 50% das
multas de mora, de ofício ou isoladas; ou c) parcelado em até 175 parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% dos juros de
mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada

com base no valor correspondente a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, referente
ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175
do total da dívida consolidada.
Todas as mudanças e alterações nas condições do programa estão publicados na
edição de hoje do Diário Oficial da União.
Prazo adesão
Por enquanto, o prazo de adesão permanece o mesmo, até dia 31 de outubro. No
entanto, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na noite de ontem
que o prazo poderá ser prorrogado. “Pode ser prorrogado, mas existem ainda algumas
questões que têm que ser definidas”, afirmou o ministro após participar de evento da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em Brasília, nessa quarta-feira.
Antes, o relator da MP do Refis na Câmara, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG),
tinha afirmado pelo Twitter que o governo vai editar uma Medida Provisória na
segunda-feira, prorrogando o prazo de adesão ao programa até o dia 14 de novembro.
Adesão ao Refis sob novas condições estará disponível a partir desta quinta
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após a sanção do presidente Michel Temer à nova edição do Refis, programa de
parcelamento de débitos tributários, a Receita Federal informou em nota que as
adesões sob as novas condições estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 26, às 8h.
Para os contribuintes que já ingressaram com o pedido de renegociação de dívidas
durante a vigência da Medida Provisória 783, ainda com descontos menores, a
migração dos débitos será automática, sem necessidade de apresentar novo
requerimento.
“Os contribuintes terão seus débitos automaticamente migrados para o parcelamento
nos termos da Lei n.º 13.496, de 2017, e o saldo devedor ajustado ao novo porcentual
de desconto das multas”, diz a nota da Receita Federal. O órgão vai editar uma
Instrução Normativa, que será publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União
(DOU), para regulamentar as novas condições de adesão ao programa.
Em negociação de última hora, na véspera da votação da segunda denúncia contra
Michel Temer na Câmara, o presidente sancionou com quatro vetos a Medida Provisória
que cria um novo parcelamento de débitos tributários, o Refis. Os deputados da
chamada “bancada do Refis” pressionaram o Palácio do Planalto a sancionar a lei antes
da votação de hoje no plenário.
Mesmo com os vetos, a lei garante uma série de vantagens que antes não estavam na
MP 783 editada pelo governo. Além da ampliação dos descontos sobre a dívida, o texto
permite o parcelamento de débitos lançados após constatação de crimes como
sonegação, fraude ou conluio, de dívidas decorrentes de tributos retidos na fonte ou
descontados de segurados, além de débitos devidos por incorporadoras optantes do
Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (medida desenhada para
beneficiar o setor de construção civil). Na versão original, nenhum desses débitos
podia ser parcelado no Refis.
A Receita informou ainda na nota que o prazo para aderir ao programa “permanece
em 31 de outubro”. Nesta quarta-feira mais cedo, o relator do Refis, deputado Newton
Cardoso Jr. (PMDB-MG), disse em seu perfil no Twitter que o governo teria sinalizado
com mais uma prorrogação de prazo de adesão, agora para 14 de novembro. O Fisco,
por sua vez, informou não só que a adesão vai até 31 de outubro, mas também
ressaltou que o pedido poderá ser feito “inclusive durante o final de semana de 28 e
29 de outubro”.

As mudanças nas condições de adesão ao Refis devem ter impacto direto na
arrecadação do governo com o programa, mas a Receita não detalhou na nota qual é
a nova previsão de receitas.
Como informou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais
cedo, a arrecadação líquida deve ficar em R$ 6,8 bilhões neste ano, pouco mais da
metade da previsão inicial de R$ 13 bilhões. Para 2018, a receita prevista caiu de R$
690 milhões para zero.
Uma das mudanças que impactaram o resultado do programa neste ano é a redução
do valor da entrada de 7,5% para 5% da dívida no caso de devedores até R$ 15
milhões. Outro fator foi o resgate de uma modalidade que estava prevista na MP 766,
o primeiro Refis editado pelo governo neste ano e cujo texto caducou antes da votação,
mas não na MP 783, o segundo Refis.
Por essa opção, os devedores podem pagar uma entrada de 24% do débito parcelada
em 24 meses e quitar o resto com créditos tributários. Dessa forma, só ingressam 3%
da dívida nos cofres do governo neste ano.
Para quem aderir na modalidade de parcelamento com descontos, o pagamento da
entrada neste ano permaneceu em 20% da dívida, à exceção dos devedores até R$
15 milhões. Mas os descontos sobre o saldo a partir de 2018 foram ampliados.
Se o contribuinte optar por pagar todo o restante da dívida em janeiro do ano que
vem, terá abatimentos de 90% sobre os juros e 70% sobre as multas. No caso de
pagamento em até 145 parcelas, os descontos serão de 80% sobre os juros e de 50%
sobre as multas. Na opção de parcelamento em até 175 prestações, permanecem os
descontos de 50% dos juros e de 25% das multas.
Meirelles diz que prazo para adesão ao Refis pode ser prorrogado
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o prazo de adesão do Refis pode
ser prorrogado. Mais cedo, o relator da medida provisória do Refis na Câmara,
deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), disse, no Twitter, que o governo vai
editar uma MP na segunda-feira, 30, para prorrogar a adesão ao programa de
refinanciamento para o dia 14 de novembro. “Pode ser prorrogado, mas existem ainda
algumas questões que têm que ser definidas”, acrescentou.
Segundo o ministro, cálculos preliminares indicam que a arrecadação do Refis neste
ano ficará em R$ 7 bilhões, como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo
real do Grupo Estado, na terça-feira. A última previsão oficial é que o número ficasse
em torno de R$ 8,6 bilhões. “Esse número ainda pode variar em função de algumas
adesões que ainda estão ocorrendo”, completou.
Ele ressaltou que a arrecadação está crescendo, o que poderá compensar a diferença.
Meirelles disse ainda que não há decisão sobre se medidas já anunciadas e que
reduzem gastos com servidores serão enviadas ao Congresso Nacional via medida
provisória ou projeto de lei.
Entre as medidas está o adiamento do reajuste de servidores públicos e o aumento da
contribuição previdenciária dos funcionários federais de 11% para 14%. “O importante
é que as medidas sejam aprovadas e tenham efeito o mais rápido possível. São
medidas importantes para o equilíbrio fiscal em 2018 e temos confiança que serão
aprovadas”, completou.

Em relação ao corte da Selic pelo Copom, que anunciou nesta quarta-feira uma
redução na taxa de 0,75 ponto porcentual para 7,5% ao ano, Meirelles ressaltou que
a queda da inflação permitiu ao Banco Central fazer um “corte adequado” nos juros.
O ministro disse ainda que o Ministério de Minas e Energia está estudando medidas
para compensar as perdas das distribuidoras de energia elétrica com a crise hídrica.
“Tenho certeza que as medidas serão as mais adequadas possíveis. Não será algo que
possa impactar o orçamento da União e esse é um ponto prioritário”, completou.
“Vamos cumprir a meta fiscal deste e do próximo ano.”
Depois de o presidente Michel Temer se sentir mal e ser internado para um
procedimento nesta quarta-feira, Meirelles disse que ainda não havia falado com o
presidente. “Terminando aqui vou falar com ele”, afirmou.
Editorial: O Refis virou moeda de troca
26/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Temer queria sancionar o programa de renegociação de dívidas no fim do
prazo, mas negociações para salvá-lo da denúncia da PGR o levaram a agir
antes do desejado
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O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tinha dito que o presidente Michel Temer
planejada sancionar o mais novo Refis, aprovado pelas duas casas do Congresso
Nacional, apenas no último minuto, já tendo vencido a batalha pela sua sobrevivência
na Câmara e ciente dos dados finais de adesão ao programa de refinanciamento de
dívidas.
Mas a realidade venceu Meirelles e Temer: o presidente já sancionou a lei, publicada
no Diário Oficial de quarta-feira, mesmo dia da sessão da Câmara que vota o destino
da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. A pressão de deputados da
base aliada falou mais forte, e agora o Refis pode ser incluído no preço que o país
pagou pela manutenção do governo.
O programa que permite a devedores renegociar seus débitos colocou governo e
Congresso em rota de colisão desde o início do ano. Inicialmente, tinha sido desenhado
sem nenhuma grande vantagem para quem aderisse, a não ser a possibilidade de
regularizar suas pendências com um prazo de dez anos.
Os deputados, muitos deles também enrolados com a Receita Federal trataram de
desfigurar o programa, nele inserindo os tradicionais descontos generosos em multas
e juros. O protagonista desse movimento foi o peemedebista mineiro Newton Cardoso
Jr., demonstrando que se importava menos com o estado das contas públicas
administradas pelo colega de partido Michel Temer que com a situação pessoal.
O governo, na segunda medida provisória sobre o Refis (pois a primeira acabou
caducando), acabou cedendo e propôs desconto de 90% nos juros e 50% nas multas,
o que não foi suficiente para Cardoso. O deputado relator ampliou prazos de
pagamento e inseriu descontos que chegavam a 99%. A canetada funcionou e o

Planalto entregou mais alguns anéis, contentando-se com um desconto maior nas
multas, de 70%, e mantendo os 90% inicialmente propostos para os juros. Foi assim
que o Refis voltou do Congresso para a mesa de Temer.
Os quatro vetos presidenciais ao texto em nada alteram as linhas estruturais do
programa, pois tratam de questões secundárias – à exceção, talvez, de um dispositivo
que eternizaria a permanência de um devedor no Refis ao impedir que o governo
removesse do programa um devedor que fizesse pagamentos abaixo do combinado –
ou cuja inconstitucionalidade era admitida até mesmo por deputados. Alterações
solicitadas pela Receita Federal para tornar o Refis menos camarada foram ignoradas.
Para salvar a própria pele, agradando deputados devedores do fisco, Michel Temer
sacrificou parte da receita que a equipe econômica gostaria de ter com o Refis para
mitigar o estrondoso déficit primário previsto para 2017.
Mais que isso: ao sancionar um programa que se parece demais com os anteriores, o
presidente recompensa o mau pagador com descontos generosos e prazos amplos,
insultando o bom contribuinte que cumpre suas obrigações fiscais apesar dos
sacrifícios que isso lhe impõe. Como é possível estimular pessoas e empresas a pagar
em dia seus impostos desta forma?
Senado conclui votação de projeto que torna automático cadastro positivo
26/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Rogério Padula/FotoRua/Folhapress

Pessoas formam filas para regularizar dívida e limpar o nome em feirão da Serasa
O plenário do Senado concluiu nesta quarta-feira (25) a votação do projeto de lei que
torna automática a adesão de consumidores ao cadastro positivo.
Na terça, o plenário da Casa havia aprovado o texto-base, mas ainda estava pendente
a votação de destaques.
Todas as propostas de modificação ao projeto foram rejeitadas nesta quarta. O texto
agora seguirá para a Câmara dos Deputados.
Embora exista desde 2011, o cadastro positivo nunca decolou –hoje, a estimativa é
que apenas 6 milhões de consumidores tenham aderido ao chamado cadastro de bons
pagadores.
Um dos motivos é que, para entrar na relação, o consumidor tinha que fazer uma
requisição formal.
Pelo projeto aprovado nesta quarta, a expectativa é de que aumente a adesão, já que
o texto torna automática a entrada no cadastro positivo. Já quem quiser ser excluído
deve fazer a solicitação.
Outra novidade é a inclusão de novas fontes de informações.

Além dos bancos, prestadores de serviço, como concessionárias de luz, gás, água e
telefone, serão obrigados a informar sobre pagamentos, o que vai aumentar o alcance
do cadastro.
O relator do projeto, o senador Armando Monteiro (PTB-PE), acredita que, com isso,
o número de participantes do cadastro positivo possa superar 100 milhões em poucos
meses.
Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o cadastro
positivo pode resultar em juros mais baixos ao consumidor.
"O novo cadastro positivo vai permitir que toda pessoa ou empresa que pagou suas
contas em dia possa ter acesso a crédito mais barato", afirmou Meirelles. "Na medida
em que o novo cadastro for implantado, as taxas de juros cobradas das empresas e
consumidores irão cair."
POLÊMICA
A inclusão automática dos consumidores, porém, é alvo de polêmica. A senadora Lídice
da Mata (PSB-BA) apresentou destaque retirando essa mudança, justificando que a
adesão deveria continuar sendo voluntária. As modificações, contudo, foram
derrubadas pelos senadores.
Entidades de defesa do consumidor temem ainda que as informações sigilosas dos
consumidores possam ser vendidas ou "vazem" para eventuais interessados, uma vez
que o projeto de lei altera as regras do sigilo bancário.
Conforme adiantou a Folha, o projeto prevê que apenas birôs de crédito terão acesso
às informações dos consumidores. Essas casas terão regulação apertada pelo Banco
Central.
Hoje são quatro as entidades habilitadas a produzir essas informações: Serasa
Experian, Boa Vista SCPC, SPC Brasil e GIC (empresa recém-criada pelos cinco maiores
bancos do país e que passa a operar em janeiro).
Pelo projeto, elas vão produzir notas para cada cliente, uma síntese do histórico do
tomador de crédito. As informações brutas continuarão sob sigilo.
A nota é que poderá será repassada a lojas, bancos e outros potenciais usuários da
informação
Artigo: A crise e a porta de saída exportadora
26/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Os sinais de recuperação dos negócios no país, precisamente a partir do segundo
trimestre do corrente ano, brotaram em fins de 2015, com a impulsão das vendas
realizadas para os agentes econômicos residentes no resto do mundo, fruto da reação
generalizada da economia global, depois da superação do default provocado pelo
mercado hipotecário de segunda linha dos Estados Unidos, em 2008 e 2009.
De acordo com estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Produto Interno
Bruto (PIB) do planeta vem registrando variação superior a 3% ao ano desde 2013,
puxado pela moderada, porém contínua, reação dos mercados avançados (Estados
Unidos, Europa e Japão) e a desaceleração não acentuada do crescimento dos
emergentes, especialmente a China.
O patinho feio da reativação global é representado pelo Brasil, que, em consequência
de incursões macroeconômicas intervencionistas e populistas, empenhadas em
imputar a culpa das mazelas domésticas a eventos exógenos, encenou o espetáculo

da maior depressão de sua história, a partir do princípio de 2014, abdicando dos
benefícios proporcionados pelo circuito ascendente no ambiente mundial.
No entanto, desta feita, a crise não traz a assinatura de “seres de olhos azuis”, como
sublinhava o ex-presidente Lula em fins de 2008, aspecto expresso na forte
compressão do déficit em transações correntes do balanço de pagamentos, que caiu
de US$ 104,2 bilhões em 2014 (ou 4,2% do PIB) para US$ 13,54 bilhões nos 12 meses
encerrados em agosto de 2017, ou 0,7% do PIB.
Essa diminuição da vulnerabilidade externa da nação foi viabilizada a partir de 2015,
por meio da mistura entre o choque inflacionário promovido pelo então ministro da
Fazenda, Joaquim Levy, centrado no regresso do realismo tarifário e cambial, e a
pronunciada retração dos níveis de atividade, forçando as corporações a buscarem
compensar parte das perdas derivadas do encolhimento da absorção interna
(investimento e consumo, público e privado), com maior penetração na fronteira
internacional.
Por essa ordem de resgate de dinamismo, a via de mão dupla das relações
internacionais ensejou acréscimos de 14,1%, 4,6%, 42% e 10%, das exportações,
importações, saldo da balança comercial e corrente de comércio do país,
respectivamente, nos 12 meses findos em setembro de 2017. Tal fenômeno reproduz
o encaixe na curva virtuosa global e a ainda frágil retomada da expansão endógena
que, inclusive, induziu a inversão da marcha ladeira abaixo das importações.
No entanto, parece prematura a avaliação de que o setor externo poderia representar
a arma secreta para a fuga da recessão. Considerando que a nação responde por 3,3%
do PIB mundial, sua participação nas trocas globais é, na melhor das hipóteses,
desprezível. O país contribui com 1,1% e 0,7% das exportações totais e de
manufaturados, respectivamente, do planeta, revelando praticamente a mesma
expressão experimentada há mais de 30 anos.
Na verdade, o desejado alargamento da abrangência quantitativa e qualitativa do
comércio externo brasileiro depende da intensificação da integração competitiva de
empresas e ramos produtivos, operantes no território nacional, nos segmentos nobres
das cadeias globais de valor.
Para tanto, as entidades públicas e privadas envolvidas direta e indiretamente com o
problema deverão desenvolver, de modo articulado, esforços na direção da construção
de um programa de maior inserção externa e exposição à concorrência, ancorado na
busca de enfrentamento e derrubada de um conjunto de obstáculos que englobam
amarras macroeconômicas, tributárias, logísticas, institucionais e legais, além da
ausência de política comercial e de cultura exportadora.
(Gilmar Mendes Lourenço, economista e consultor, é professor da FAE Business
School e ex-presidente do Ipardes).
Temer agora vai tentar acelerar aprovação de pacote de reformas
26/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Derrubada a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República na Câmara, Michel
Temer enviará ao Congresso um pacote de medidas para, nas palavras de assessores
presidenciais, consolidar a volta do crescimento.
O governo tem pressa. Quer tudo pronto até janeiro de 2018, porque Temer pretende
apresentar números da retomada no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Sua
intenção é passar a mensagem de que, mesmo diante de todas as dificuldades, fez
uma gestão reformista e criou espaço para investimentos.

O pacote é diversificado. Temer, por exemplo, acertou com os EUA um acordo de "céus
abertos" para o transporte de passageiros e cargas, destravando investimentos de
companhias aéreas e de grupos de turismo no Brasil.
O acordo aumentaria voos, conexões e parcerias de empresas americanas e brasileiras
e poderia levar à redução de preços de passagens. Latam e American Airlines
estiveram no Palácio do Planalto defendendo a medida.
Temer também negocia com o Congresso urgência na aprovação das novas regras da
mineração e do setor elétrico. Sem isso, não será possível levar adiante a privatização
da Eletrobras nem aumentar a arrecadação com a exploração de minérios. As duas
medidas podem dar R$ 10 bilhões ao caixa da União.
Temer quer resolver a situação da Oi e, para isso, precisará que os parlamentares
aprovem uma lei permitindo que empresas em recuperação judicial parcelem suas
multas por mais de 20 anos.
Em busca de investimento para o programa de concessões, ele vai ao Sudeste Asiático
e para o Oriente Médio,
Na agricultura, o presidente quer modificar as regras de certificação dos frigoríficos e
de comprovação da qualidade da carne brasileira.
É uma forma de recuperar mercados que impuseram barreiras ou reduziram a compra
de carne do Brasil e de impedir os franceses de barrar as negociações entre o Mercosul
e a União Europeia.
Os dois blocos tentam fechar um acordo de livre-comércio até dezembro.
Assessores presidenciais afirmam que, até lá, a lei trabalhista estará em vigor e o
emprego começará a reagir. Para o governo, cerca de 1 milhão de postos serão criados
até o final deste ano porque as empresas aguardam as regras mais flexíveis.
CONGRESSO
Além da reforma da Previdência, que está em curso, Temer quer que o Congresso
aprove as medidas para o ajuste fiscal –adiamento do reajuste salarial de servidores
e o aumento da contribuição previdenciária –e uma simplificação tributária.
Discute-se a modificação das alíquotas de PIS e Cofins e uma redução drástica da
alíquota interestadual de ICMS Estima-se que o pacote tributário possa elevar o PIB
em cinco pontos percentuais.
Temer também deu sinal verde para que o Congresso possa avaliar a criação de um
fundo de cerca de R$ 4 bilhões destinado à preservação ambiental. Os recursos sairão
das multas ambientais aplicadas e não pagas.
Para que todo o plano dê certo, o núcleo econômico negocia com Rodrigo Maia,
presidente da Câmara, e Eunício Oliveira, presidente do Senado. Em troca do
protagonismo em diversos desses assuntos e de rapidez nas discussões no Congresso,
Temer aceitou distribuir ministérios e cargos. A partir de abril, 16 ministros deixarão
o cargo para disputar as eleições.
Relator defende que Temer envie projeto de lei para ajuste na reforma
trabalhista
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em meio ao descontentamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), com o excesso de Medidas Provisórias (MP) editadas pelo presidente Michel

Temer, o relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDBRN), defendeu nesta quarta-feira, 25, que os ajustes na lei aprovada sejam
encaminhados por projeto de lei. Quando a reforma foi votada no Senado, Temer
firmou compromisso de editar uma MP promovendo mudanças assim que a nova lei
entre em vigor, o que ocorrerá em 11 de novembro.
A estratégia do presidente ao fazer a promessa foi acelerar a tramitação de uma das
principais reformas de sua gestão. Os senadores queriam fazer mudanças no texto,
mas isso implicaria o retorno da proposta à Câmara dos Deputados para nova votação.
Para driblar isso, foi feita a proposta de edição de uma MP posterior para ajustar os
pontos que seriam alvo de alterações pelos senadores.
A reforma trabalhista foi aprovada em julho e, de lá para cá, o clima se acirrou entre
o Palácio do Planalto e a Câmara. Um dos mais recentes embates foi provocado
justamente pelo grande número de MPs enviadas ao Congresso Nacional.
Como elas têm vigência imediata e prazo para serem apreciadas pelos parlamentares,
elas acabam trancando a pauta do Congresso, o que dificulta a análise de outros
projetos de interesse de deputados e senadores.
Maia chegou a anunciar que vai agora devolver ao Executivo MPs que não tenham
relevância e urgência, ou seja, que possam ser encaminhadas por projeto de lei.
“Eu continuo defendendo que o presidente cumpra sua palavra, mas não por meio
desse instrumento de Medida Provisória. Que o presidente mande um projeto de lei
(para ajustar a reforma trabalhista) com urgência constitucional.
Porque uma MP pode permitir que se reabra toda a discussão sobre o projeto, o que
gera insegurança jurídica, que traz uma pauta que já foi vencida para o Congresso.
Não acho que seja o melhor instrumento”, afirmou Marinho a jornalistas, após
participar do III Fórum Nacional do Comércio, promovido pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Entre os itens que serão ajustados pelo governo estão temas como trabalho insalubre
de gestantes e lactantes, homologação do fim do contrato de trabalho e trabalho
intermitente. Segundo Marinho, o grupo de trabalho formado pela Casa Civil continua
debruçado sobre a formulação desse novo texto. A MP também incluiria a nova
contribuição negocial, em substituição ao imposto sindical.
“Sobre o imposto sindical, eu não acredito que isso vá voltar, nem no bojo da MP ou
do projeto de lei, nem num projeto (independente) a ser enviado pelo Executivo. Os
parlamentares são livres para fazerem alguma proposta dentro do Congresso. Mas eu
asseguro que o clima hoje não é de aprovação de nenhuma outra situação que retorne
a situação do imposto”, disse o relator.
Nova regra trabalhista ameaça dedução de Imposto de Renda
26/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A criação do trabalho intermitente, previsto na reforma da CLT, dificulta a dedução
dos gastos do seguro saúde dos trabalhadores do imposto de renda das empresas.
As companhias terão a opção de registrar, com carteira, profissionais a serem
convocados para períodos que podem ser de um só dia, e pagar férias, 13º, recolher
INSS e FGTS correspondentes.
A regra atual da Receita permite que as empresas abatam o valor do plano de saúde
do imposto de renda, mas sob a condição de que o benefício seja destinado a todos
os empregados e dirigentes da folha de pagamentos.

Se a contratante oferecer plano de saúde aos regulares, mas não aos intermitentes,
coloca-se em risco a dedutibilidade no tributo, afirma Fernando Colucci, sócio do
Machado Meyer.
"É uma oneração de um benefício que se dá para o funcionário, porque, na prática,
aumenta-se o custo disso."
Ainda é prematuro para saber como o tema será tratado, afirma, em nota, a Receita.
O órgão ainda "vai estudar as novas regras da legislação trabalhista".
Caso não haja decisão, haverá questionamento no Carf (conselho da Fazenda) e
judialização, diz Colucci.
O risco de as empresas cortarem planos por receio de não poder incluí-los como
despesa operacional é pequeno, afirma José Cechin, diretor-executivo da FenaSaúde.
"Em setores em que a presença de intermitentes pode ser majoritária, talvez, mas
ainda é difícil prever."

Cerca de 1.300 cruzam os braços no Grande ABC
26/10/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

Operários estão paralisados por negociação salarial e assinatura de cláusula de
salvaguarda
Aproximadamente 1.300 metalúrgicos das empresas ZF e Fiamm, em São Bernardo,
Parker e Nakata, em Diadema, cruzaram os braços ontem pela falta de negociação de
reajuste salarial e da cláusula de salvaguarda. Após a paralisação, a Fiamm selou
acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e, hoje, apenas nesta empresa, as
atividades voltam ao normal.
Conforme explica o presidente da entidade, Wagner Santana, o Wagnão, o principal
ponto da convenção coletiva é a assinatura da cláusula de salvaguarda, que determina
que, com a vigência da reforma trabalhista a partir do dia 11, qualquer mudança na
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou proposta de terceirização deve ser
mediada pelo sindicato.

Wagnão não descarta a possibilidade de aumento na quantidade de empresas
paralisadas. “Todas as outras que não apresentarem proposta estão sujeitas a greve”,
afirma. O movimento será reforçado diariamente nas firmas dos grupos 3 (autopeças),
10 (lâmpadas, equipamentos odontológicos e de mecânica) e os ligados ao Sindicel
(Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos), que empregam cerca de 23,5 mil
pessoas na região.
Greve da Mitsubishi chega ao fim em Catalão
26/10/2017 – Fonte: Automotive Business

Terminou a greve na fábrica da HPE em Catalão (GO), onde são fabricados veículos
Mitsubishi e Suzuki. A manifestação teve início no dia 16, mas a produção estava
interrompida desde 11 de outubro, quando os funcionários fizeram uma paralisação
de advertência.
Em assembleia ocorrida na manhã de terça-feira, 24, os 2 mil metalúrgicos aprovaram
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de R$ 5,5 mil, abono de R$ 2,5 mil e
concordaram com o reajuste de 2% proposto pela Mitsubishi no início das negociações.
Entre as conquistas, o Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão (Simecat) teve a garantia
da fábrica de que nenhuma mudança decorrente da reforma trabalhista será
implantada sem discussão prévia com os trabalhadores. A montadora também
concordou em retomar o plano de cargos e salários a partir de junho de 2018.
A HPE monta as picapes Mitsubishi L200, utilitários esportivos como o ASX, o sedã
Lancer e também o Suzuki Jimny, um pequeno jipe com carroceria de duas portas.
Já a Chery permanece em greve. A paralisação ocorre desde 28 de setembro, portanto
há quase um mês, e afeta toda a fábrica de Jacareí (SP). Os trabalhadores reivindicam
reajuste de 9,2%, elaboração de um plano de cargos e salários e a manutenção de
direitos trabalhistas.
Uma nova reunião de conciliação entre a Chery e o Sindicato dos Metalúrgicos de São
José dos Campos e Região está marcada para o dia 31 de outubro. Segundo a entidade
que representa os trabalhadores, até a tarde da segunda-feira, 23, eles ainda estavam
sem receber o adiantamento que deveria ser depositado no dia 13 deste mês.
Confiança do setor da construção sobe 0,5 ponto em outubro, aponta FGV
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), avançou 0,5 ponto, de setembro para outubro, alcançando 78,0 pontos. Essa
é a quinta alta consecutiva, e a pontuação é a maior desde fevereiro de 2015 (80,8
pontos). Em relação a igual mês do ano passado, o ICST subiu 3,8 pontos.
A alta do índice em outubro resultou basicamente da melhora das perspectivas, visto
que o indicador sobre a situação presente ficou estável. O Índice de Expectativas (IECST) subiu 1,0 ponto, a quinta alta consecutiva, alcançando 90,2 pontos. Os dois

quesitos que compõem este subíndice subiram, com destaque para o indicador que
projeta a tendência para a demanda nos três meses seguintes, que avançou 1,3 ponto,
para 90,3 pontos.
O Índice da Situação Atual (ISA-CST) permaneceu em 66,2 pontos.
No comunicado à imprensa, a coordenadora de Projetos da Construção da FGV, Ana
Maria Castelo, escreve que a quinta alta consecutiva do ICST fortalece a percepção de
retomada dos investimentos em construção. “No entanto, ainda são as expectativas
que impulsionam o aumento da confiança, já que a situação presente manteve-se
estável no mês”, destaca a pesquisadora.
“Da mesma forma, os indicadores de atividade da construção refletem um avanço
muito tímido, como, por exemplo, a alta do emprego captada pelo Caged nos três
últimos meses. Como o ciclo produtivo do setor é bastante longo, isto implica também
um movimento mais demorado de recuperação”, afirma Ana Maria.
Na sondagem de outubro, o Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) do setor recuou
0,2 ponto porcentual, para 65,4%. O resultado interrompe três meses consecutivos
de crescimento. O Nuci de Mão de Obra e o de Máquinas e Equipamentos apresentaram
movimentos opostos: enquanto o primeiro variou -0,3 pp, o segundo avançou 0,8 pp.
Governo fará reuniões semanais para avaliar fornecimento de energia, diz
CMSE
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo já reconhece que a seca deve se estender até dezembro deste ano em
algumas das principais bacias hidrográficas brasileiras, o que exigirá avaliações
semanais sobre as condições de fornecimento de energia no País.
O abastecimento está garantido, mas a custos elevados, de acordo com nota divulgada
pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão presidido pelo
Ministério de Minas e Energia.
A próxima reunião do comitê será na quarta-feira, 1º de novembro. “O CMSE decidiu
aprofundar a análise das condições de fornecimento eletroenergético do Sistema
Interligado Nacional (SIN) em reuniões semanais devido ao cenário hidrológico
desfavorável”, diz o comunicado.
“A previsão climática de consenso aponta para uma maior probabilidade de ocorrência
de anomalia negativa de precipitação no período até dezembro de 2017, em relação
às médias históricas na região central do Brasil, onde estão majoritariamente
localizadas as referidas bacias (São Francisco, Tocantins, Paranaíba e Grande)”,
acrescenta a nota.
De acordo com o CMSE, a estiagem é tão intensa que já é possível afirmar que o ano
é um dos piores da história na região central do País, que reúne 80% de todos os
reservatórios.
Na bacia do Rio São Francisco, as chuvas atingiram 27% da média histórica; na bacia
do Tocantins, 55%; na bacia do Paranaíba, 48%; e na bacia do Grande, 51%.
“Considerando-se essa região como um todo, o ano de 2017 está sendo caracterizado
como o pior do histórico de 1931 até hoje”, diz o CMSE.
De acordo com o CMSE, o consumo de energia no País tem sido maior do que o
projetado, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste, o que exige o acionamento de
termelétricas. O governo decidiu manter em funcionamento a usina Termoceará,
movida a gás natural.

Além disso, seguindo a nota, as tratativas para acionar termelétricas atualmente
disponíveis e sem contratos de fornecimento de combustível continuam junto à
Petrobras. O governo também estuda flexibilizar restrições de geração de algumas
hidrelétricas e busca viabilizar a importação de energia da Argentina.
Brasil pode recuperar grau de investimento em breve se tiver menos variação
política, diz Padilha
26/10/2017 – Fonte: Globo.com /Extra
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira que o Brasil pode
recuperar a classificação de grau de investimento "com alguma brevidade" se
conseguir mais consistência e estabilidade política.
"O risco Brasil já se aproxima do 'investment grade'. Com um pouco mais de
consistência e um pouco menos de variação na política nacional, teremos a volta do
grau de investimento com alguma brevidade", disse o ministro em discurso durante
evento no Tribunal de Contas da União (TCU).
Padilha fez a declaração um dia após a Câmara dos Deputados rejeitar uma segunda
denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel
Temer, mas com placar abaixo do esperado pelo governo, indicando que o Planalto
deve encontrar dificuldades para tocar sua agenda.
Banco Central reduz taxa Selic em 0,75 ponto porcentual, para 7,50% ao ano
26/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiram,
por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual,
de 8,25% para 7,50% ao ano.
O corte, anunciado nesta quarta-feira, 25, pela instituição, foi o nono consecutivo. O
movimento colocou a Selic no nível mais baixo em mais de quatro anos, desde abril
de 2013, ainda no governo de Dilma Rousseff, quando também estava em 7,50%.
Com o corte de 0,75 ponto da Selic, o Banco Central iniciou o processo de
desaceleração do ritmo do atual ciclo monetário, como vinha sinalizando em suas
comunicações. Nos quatro encontros anteriores, o BC havia aplicado uma redução de
1 ponto porcentual na taxa básica.
A decisão desta quarta era largamente esperada pelos economistas do mercado
financeiro. De um total de 78 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 76
esperavam corte de 0,75 ponto porcentual da Selic nesta quarta-feira. Apenas uma
casa projetava corte de 1,00 ponto e outra estimava redução de 0,50 ponto.
No comunicado que acompanhou a decisão, a instituição afirmou que a convergência
da inflação para a meta no horizonte relevante para a condução da política monetária,
que inclui os anos-calendário de 2018 e 2019, é compatível com o processo de
flexibilização monetária.
O Copom avaliou que, para a próxima reunião – nos dias 5 e 6 de dezembro -, caso o
cenário básico evolua conforme esperado, será “adequada uma redução moderada na
magnitude de flexibilização monetária”.
No documento, o BC também atualizou suas projeções para a inflação. No cenário de
mercado – que utiliza expectativas para câmbio e juros do mercado financeiro -, o BC
alterou sua projeção para o IPCA em 2017 de 3,2% para 3,3%. No caso de 2018, a
expectativa continuou em 4,3%. Para 2019, o Copom manteve a projeção de inflação

em 4,2%, conforme o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), publicado em
setembro.
Confira como ficam os juros ao consumidor com a Selic a 7,5%
26/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A redução em 0,75 ponto percentual no juro básico (Selic), para 7,5% ao ano, deve
causar alívio ao bolso do consumidor, se as instituições financeiras repassarem a
queda para as taxas cobradas nas operações de crédito no país.
Cálculos da Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade) apontam que a taxa média mensal pode recuar de 7,46% para 7,40%.
Abaixo, veja simulações feitas pela Anefac para a Selic a 7,5% nas operações de
crédito.

Com queda de juros a 7,5%, poupança bate ganho da maioria dos fundos
26/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A queda da taxa básica de juros para 7,5% ao ano tornou a poupança mais atrativa
que a maioria dos fundos de investimento de renda fixa, em especial aqueles com taxa
de administração elevadas, de acordo com simulações feitas pela Anefac (Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade).

Nesta quarta (25), o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu reduzir a Selic em
0,75 ponto percentual, em linha com o esperado pelo mercado. A decisão do BC foi
tomada diante de um cenário de inflação comportada e em uma tentativa de consolidar
a recuperação da atividade econômica do país.
A Anefac estima o rendimento mensal da poupança em 0,43% com a Selic a 7,5% ao
ano.
Pelas contas da associação, a caderneta perde para fundos com taxa de administração
de até 0,5% ao ano, qualquer que seja o prazo de resgate considerado. A caderneta
ganha de fundos com taxa de 1% se os recursos forem sacados em até seis meses e
empata se o dinheiro for resgatado entre seis meses e um ano. Acima disso, perde.
A poupança perde também para fundos com taxa de administração de 1,5% se o
resgate for feito em mais de dois anos. Em prazos inferiores, a caderneta ganha.
Já fundos com taxas acima de 2% ao ano perdem para a caderneta, em qualquer prazo
considerado.
CNI defende aprovação de reformas para manter juros em níveis baixos
26/10/2017 – Fonte: Agência Brasil
A manutenção dos juros baixos depende do ajuste fiscal e da aceleração das reformas
estruturais, sobretudo a da Previdência, disse hoje (25) a Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Em nota, a entidade elogiou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central de reduzir a taxa Selic (juros básicos da economia) para 7,5% ao ano,
mas ressaltou que medidas adicionais precisam ser tomadas para garantir que não
volte a subir.
Para a CNI, a decisão do Copom é resultado da queda da inflação e da elevada
ociosidade na atividade econômica brasileira. Mesmo assim, os juros podem subir se
os ajustes não forem feitos. “Caso contrário, para manter a inflação estável, o Banco
Central será forçado a reverter a trajetória de redução de redução dos juros”, alertou
a CNI.
“O corte dos juros básicos da economia para 7,5% ao ano é um fato muito positivo
para a economia brasileira”, acrescentou a entidade em nota. Segundo a CNI, os juros
mais baixos, no curto prazo, estimularão o consumo e os investimentos, contribuindo
para a recuperação da economia no país. No longo prazo, ressaltou a confederação,
os juros baixos melhoram a competitividade do país.
Firjan
Em nota, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) destacou
que a redução no ritmo da queda da taxa Selic já era esperada, segundo a própria
sinalização prévia do Copom.
“O foco passa a ser qual o novo nível da taxa básica de juros. O grande desafio da
economia brasileira é voltar a crescer, com inflação e juros baixos. Nesse sentido, o
Sistema Firjan entende que a aprovação da agenda de reformas é o fator
determinante. A reforma da Previdência é a prioridade, sendo imprescindível sua
votação ainda este ano pelo Congresso Nacional”, acrescentou a Firjan.
A Vale fechou o terceiro trimestre de 2017 com lucro de R$ 7,143 bilhão, alta de 287%
com relação ao verificado no mesmo período do ano anterior, provocado por uma
combinação de preços altos, recorde de produção e corte de custos. A empresa

também contou com a apreciação do real frente ao dólar no trimestre, que reduziu o
custo da dívida da companhia na moeda norte-americana e contribuiu com R$ 2,9
bilhões no resultado.
"No terceiro trimestre, a Vale bateu recordes na produção de minério de ferro, na
produção de carvão e na produção de cobre na mina de Salobo", afirmou, em vídeo o
diretor financeiro da companhia, Luciano Siani. No terceiro trimestre, a média de
preços do minério com 62% de ferro foi de US$ 70,9 por tonelada, alta de 12,7% com
relação ao verificado no trimestre anterior, respondendo o crescimento da produção
de aço na China.
Assim, a receita da companhia cresceu 31% no trimestre, em comparação com o
mesmo período do ano anterior, para R$ 28,6 billhões. A geração de caixa medida pelo
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) teve alta de
37,49%, para R$ 13,25 bilhões.
A Vale tem concentrado o crescimento de sua produção de minério de ferro nas minas
do Pará, com maior teor de ferro, cuja produção é mais valorizada no mercado
internacional. No terceiro trimestre, atingiu o volume de produção de 95,1 milhões de
toneladas, seu recorde trimestral, com o crescimento de 8,5%, em relação ao
trimestre anterior, na produção do Sistema Norte —Carajás, Serra Leste e S11D. O
preço de venda do produto pela companhia subiu US$ 15,9 por tonelada, diante de
um aumento de US$ 8 por tonelada nas cotações internacionais e de US$ 4,1 por
tonelada no prêmio pago a minérios com maior qualidade.
No vídeo, o diretor financeiro da companhia destacou o crescimento de 54% no fluxo
de caixa livre, para US$ 1,438 bilhão. A sobra foi usada para reduzir em US$ 1,056
bilhão a dívida da companhia, que fechou o trimestre em US$ 21,066 bilhões. Segundo
ele, a queda do endividamento deve se acelerar no quarto trimestre.
"Tradicionalmente é um trimestre muito forte em termos de venda e recebimentos",
comentou Siani.
Além disso, a empresa espera receber mais de US$ 2 bilhões em novembro, com a
assinatura de contrato de financiamento para o corredor logístico de Nacala, em
Moçambique, que serão usados também para abatimento de dívida. A meta da
empresa é fechar o ano com endividamento de, no máximo, US$ 17 bilhões.
Nova lei: multas poderão ser atribuídas ao motorista frequente do carro
26/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Dono do veículo agora tem direito a repassar as infrações para o condutor habitual ou
indicar terceiros

O proprietário de veículo ganhará o direito de indicar o nome do condutor habitual,
que passará a ser o responsável pelas infrações de trânsito que cometer. É o que prevê
a Lei 13.495/2017 publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União e que
entra em vigor em 90 dias.
O principal condutor pode ser apontado pelo dono do carro em comunicação ao órgão
executivo de trânsito. O motorista indicado deve aceitar expressamente a indicação

para que ela tenha validade. Depois disso, seu nome será inscrito no cadastro do
veículo no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

O condutor frequente registrado assume a presunção da responsabilidade
pelas infrações de trânsito cometidas com o veículo, responsabilidade que hoje cabe
ao proprietário.
Assim, não é mais necessário que o dono do carro atravesse a atual burocracia
necessária para transferir as sanções devidas, uma vez que elas já serão aplicadas
diretamente ao principal condutor. Esse procedimento só precisará ser executado se
o infrator real não for o condutor indicado e nem o proprietário.
Caso o veículo seja vendido, o motorista responsável terá seu nome automaticamente
desvinculado do Renavam. Outras hipóteses para a exclusão do nome do condutor são
a indicação de outra pessoa para a condição ou um requerimento do
próprio condutor ou do proprietário.
Para o relator no Senado, José Pimentel (PT-CE), o texto vai beneficiar muitos donos
de carros e motos que são habitualmente usados por terceiros, como filhos, parentes
ou profissionais.
Vendas de seminovos on-line já passam de R$ 16,2 bilhões
26/10/2017 – Fonte: Automotive Business
De janeiro a setembro deste ano as vendas de carros seminovos on-line superaram o
valor de R$ 16,2 bilhões. O montante inclui apenas os negócios realizados na
plataforma AutoAvaliar, sistema B2B de pregão on-line que reúne 2 mil
concessionárias a mais de 20 mil lojistas multimarcas. O valor alcançado este ano
supera em três vezes e meia o do mesmo período de 2016, quando as vendas no
sistema somaram R$ 4,8 bilhões.
Segundo a empresa, foram repassados 47 mil veículos na plataforma ao longo de
2017. O custo médio dos negócios fechados ali também avançou, saltando de R$ 22,5
mil para R$ 25,5 mil nos nove meses de 2017. O aumento reflete a expansão da
AutoAvaliar, mas também sinaliza uma retomada no mercado automotivo, com a
melhora dos indicadores macroeconômicos e maior facilidade o consumidor acessar
linhas de crédito.
Segundo a empresa, Fiat Palio, Volkswagen Gol e Ford Fiesta são os carros mais
procurados pelos lojistas no sistema. A lista dos dez modelos mais desejados inclui
ainda Volkswagen Fox, Chevrolet Celta, Ford Ka, Fiat Uno, Renault Sandero, Ford
Ecosport e Citroën C3.
GRUPO PSA INVESTE NA AUTOAVALIAR
A AutoAvaliar anunciou na quarta-feira, 25, ter fechado acordo com o Grupo PSA. A
montadora francesa fez um aporte para comprar participação minoritária na empresa.
Com a parceria, a plataforma on-line espera se fortalecer no mercado brasileiro nos
próximos anos e chegar a 500 mil transações até 2023.
O valor do acordo não foi revelado, mas outro objetivo do negócio é impulsionar a

presença internacional da AutoAvaliar, que planeja começar operação no México e na
Argentina já em 2018. Para o Grupo PSA, a participação na startup é mais um passo
para diversificar seus negócios e fortalecer a presença na América Latina.
PSA eleva faturamento em 12,7% em nove meses
26/10/2017 – Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA registrou aumento de 12,7% do seu faturamento apurado de janeiro
a setembro sobre o resultado de iguais meses do ano passado, informa em comunicado
divulgado na quarta-feira, 25. Os ganhos somam € 44,1 bilhões contra os € 39,1
bilhões de um ano antes. Segundo a companhia, desde o início do plano Push to Pass,
em abril do ano passado, a empresa acumula crescimento de 9%.
A divisão automotiva, que inclui os desempenhos das marcas Peugeot, Citroën e DS,
apurou receita de € 28,3 bilhões, alta de 5,8% no comparativo acumulado do ano.
Pela primeira vez, o balanço do Grupo PSA traz dados referentes à Opel e à Vauxhall,
marcas compradas da GM. Denominada divisão automotiva OV, teve faturamento de
€ 2,78 bilhões, mas sem dados de comparação do ano anterior.
Por sua vez, a divisão de autopeças Faurecia entregou receitas 7,5% maiores no
acumulado dos nove meses do ano, para € 14,7 bilhões.
“O Groupe PSA, e mais especialmente a PCD [Peugeot, Citroën e DS], está combinando
um forte crescimento com disciplina em matéria de preços e de custos. Essas
alavancas são essenciais para que o grupo vença os desafios do futuro em um contexto
econômico que se mantém incerto”, afirma Jean Baptiste de Chatillon, CFO e membro
do comitê executivo do Grupo PSA.
As vendas globais subiram 9% no período acumulado ate setembro, incluindo as
entregas das cinco marcas, para um total de 2,42 milhões de veículos. Exceto na
China, onde os emplacamentos das marcas do grupo viram uma queda de quase 43%,
todas as regiões tiveram aumento: 10,7% na Europa, 35% na Eurásia, 14% na Índia
e região do Pacífico, 11% na América Latina e de quase 100% no Oriente Médio e
África.
Para 2017, o Grupo PSA projeta crescimento das vendas totais do mercado de veículos
em todas as regiões: 3% na Europa, 5% na China, 7% na América Latina e 8% na
Rússia.
Ford Ka vai mal em teste de colisão, aponta Latin NCAP
26/10/2017 – Fonte: Automotive Business

O Ford Ka decepcionou no teste de colisão realizado pelo Latin NCAP, Programa de
Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe, ao apresentar proteção
zero para adultos, representada por zero estrela, numa escala de uma a cinco. Para
ocupantes infantis, o modelo fabricado no Brasil recebeu três estrelas, segundo
resultado divulgado na quarta-feira, 25.
Em 2015, o Ford Ka foi avaliado em um impacto frontal, ocasião em que conseguiu
quatro estrelas para o ocupante adulto. Um novo teste foi feito pelo Latin NCAP, desta

vez o de impacto lateral, visando estimar o resultado de acordo com os novos
protocolos de avaliação de 2016, quando o Ka apresentou um desempenho pobre,
mostrando níveis altos de lesões no peito do ocupante adulto, penetração profunda do
pilar B no interior do carro e abertura da porta.
Apesar de possuir dois airbags frontais, conforme exige a lei brasileira, o modelo não
proporciona dispositivos de absorção de energia de impacto lateral em sua estrutura
nem no painel interior nas portas. Levando em conta os resultados dos testes, o Ka
não foi aprovado conforme a norma básica de proteção contra impactos laterais das
Nações Unidas (UN95), obrigatória na Europa desde 1995.
Para ocupante infantil, o teste de colisão foi aceitável, na avaliação do programa.
Entretanto, o modelo não oferece cintos de três pontos em todas as posições,
enquanto a sinalização de ancoragens Isofix é deficiente e não conta com a
possibilidade de desligar o airbag do passageiro na hora de instalar um Sistema de
Retenção Infantil (SRI) com a cadeirinha invertida (a criança olhando para trás),
motivos adicionais para a redução da pontuação. A porta traseira direita foi aberta no
teste de impacto lateral, expondo crianças a riscos maiores.
“Estamos surpresos pelo fato de, mais uma vez, um fabricante tão importante como a
Ford vender um carro zero estrela na América Latina, que, inclusive, falharia nos testes
básicos da norma de proteção contra impactos laterais da ONU. Os compradores de
automóveis merecem muito mais que esse resultado inferior ao padrão mundial por
parte das companhias que sabem muito bem como produzir automóveis bem mais
seguros.
Esse resultado ruim deveria servir como uma lição para os governos de toda a região,
já que alguns fabricantes ainda não conseguem proporcionar níveis mínimos de
segurança voluntariamente. Portanto, o Latin NCAP faz questão de solicitar a todos os
governos da América Latina a adotar, de forma urgente, a certificação padrão dos
testes de batida frontal e lateral da ONU e que, enquanto isso, os testes do Latin NCAP
sejam obrigatórios para todos os carros. Com isso, todos os consumidores terão
informação clara sobre a segurança oferecida pelo veículo que desejem comprar”,
declarou o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro Furas.
O presidente da comissão diretiva do programa, Ricardo Morales Rubio, também
condena a postura das montadoras que oferecem baixa segurança em seus veículos:
“A falta de interesse na segurança por parte de alguns fabricantes em seu afã de
vender mais unidades é inaceitável e deve parar. É necessário, de forma urgente,
contar com ações comprometidas por parte dos governos para eliminar o flagelo dos
carros zero estrela da região.
Sem as regulamentações adequadas, os fabricantes podem vender veículos inseguros
que não poderiam vender na Europa, na Austrália, no Japão ou na América do Norte.
O Latin NCAP considera que esse comportamento demonstra uma falha grave quanto
à responsabilidade social corporativa das empresas”.
Por sua vez, a diretora de saúde pública do Bloomberg Pilanthropies, Kelly Henning,
exige que as montadoras não façam divisões por modelo ou região quando o assunto
é segurança: “Na Bloomberg Philanthropies, investimos nas estratégias para reduzir
as mortes causadas por acidentes de trânsito e uma das estratégias para consegui-lo
é melhorar a segurança dos veículos.
É desapontador comprovar que ainda há muitos carros zero estrela vendidos nos
países de baixa e média rendas, incluído esse modelo atualmente disponível na
América Latina e no Caribe. Solicitamos a todas as companhias automotivas quem
apliquem imediatamente os padrões de segurança da ONU em seus modelos em todos
os países, não apenas nos de alta renda”.

Eaton prevê alta de 13% na produção de pesados
26/10/2017 – Fonte: Automotive Business
A fabricante de transmissões Eaton projeta um crescimento de 13% na produção de
veículos caminhões e ônibus no Brasil para 2018. Segundo a empresa, que completa
60 anos no País neste 2017, o mercado interno já dá sinais de retomada, ainda que
em ritmo lento, o que vai sustentar os negócios no ano que vem.
“As exportações continuam em alta, puxadas pela Argentina, mas deve haver uma
estabilidade ao mesmo tempo em que o mercado brasileiro aponta para o
crescimento”, afirma Amaury Rossi, diretor responsável pelos negócios de
transmissões para veículos comerciais e aftermarket.
O executivo cita outros fatores que dão base à sua projeção otimista, embora Rossi
defenda cautela, uma vez que a situação do ano que vem envolve eleições
presidenciais.
“O cenário político ainda é instável e gera dúvidas para o segundo semestre; é uma
situação que nos assusta, porque não sabemos o que vai acontecer”, afirma.
Entre os pontos positivos, Rossi destaca um consenso sobre a melhora do PIB para
2018: alguns indicadores apontam alta de até 2,5%.
Além disso, o nível de desemprego começa a diminuir gradativamente, embora o
executivo revele que quem demitiu não pretende contratar já no ano que vem. Para
ele, as exportações continuam, o que deve também ajudar a sustentar a confiança
industrial, que está em níveis melhores.
Rossi também comenta sobre a renovação de frota que se faz necessária: “Os
caminhões comprados com aquele Finame de 2011 já estão pagos e envelhecendo, o
que representa custo para o operador”.
Ele afirma que a Fenatran realizada na semana passada deu um novo ânimo ao
mercado e deve sim gerar bons resultados que vão refletir nos dados de 2018.
O que pode atrapalhar o desempenho esperado para o setor em 2018 ainda paira
sobre a dificuldade de obtenção de crédito, principalmente na faixa dos veículos de
entrada. Isso ainda reflete a inadimplência, que Rossi avaliar ainda estar em um
patamar alto.
Para os ônibus, a empresa é mais conservadora. “No Caminho da Escola, deve haver
uma ou outra licitação, mas nada igual ao que já vimos anos anteriores”, lembra.
NOVOS NEGÓCIOS
A Eaton comemora o fato de ter avançado em novos negócios no Brasil, apesar da
crise dos últimos três anos. Ao longo desse período, a empresa elevou os trabalhos da
área de engenharia, que vem trabalhando em três turnos ininterruptos há cinco anos.
Nos três últimos, a empresa se dedicou fortemente aos novos projetos apresentados
na Fenatran: a empresa é a fornecedora das transmissões da nova linha Volkswagen
Delivery, além dos automáticos também para a Volkswagen, Iveco Tector e para o
Accelo, da Mercedes-Benz.
“Em cinco anos, investimos R$ 500 milhões em pesquisa e desenvolvimento de
produtos voltados às necessidades locais”, afirma o presidente da Eaton, Antônio
Galvão. O executivo comemora ainda o desempenho da empresa ao longo dos 60 anos
de Brasil completos neste 2017.

Ao comentar sobre a crise, Galvão confirma que a empresa também teve que enxugar,
com foco em manufatura enxuta, além de demitir mais de mil pessoas do quadro de
funcionários em suas fábricas no Brasil, incluindo as dedicadas à divisão automotiva:
Valinhos, Mogi Mirim e São José dos Campos, todas em São Paulo. No total, a empresa
possui sete unidades produtivas no País, quatro da divisão automotiva.
“Mas nós não reclamamos, nós agimos e essas nossas ações de competitividade nos
deixaram mais fortes no período da crise.”
Para o futuro, Galvão aponta que a Eaton já está trabalhando em megatendências do
setor automotivo, como eletrificação, conectividade e indústria 4.0.
Comissão aprova relatório da MP que atualiza marco legal da mineração
26/10/2017 – Fonte: Senado Notícias




Proposições legislativas
MPV 790/2017

Foi aprovado nesta quarta-feira (25) o relatório do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
sobre a Medida Provisória (MP) 790/2017, que altera o marco legal da mineração. Na
versão final, o relator reduziu, de R$ 2 mil para R$ 1 mil, o valor mínimo das multas
administrativas definidas na MP por infrações ao Código de Mineração, o Decreto-Lei
227 de 1967, que está sendo agora atualizado.
Convertido em projeto de lei de conversão, o texto segue agora para votação pelo
Plenário da Câmara dos Deputados, para depois ir ao Senado. Ainda em relação às
multas, o relatório manteve o valor máximo estabelecido na MP, de R$ 30 milhões. O
teto hoje aplicado é de apenas R$ 2,5 milhões.
Ouro bruto
Na revisão final, Flexa também inclui no texto dispositivo para vedar exportações de
ouro bruto, medida destinada a inibir a comercialização informal e o contrabando do
mineral. Por sugestão do deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), esse ponto será
regulamentado por portaria, para evitar eventuais prejuízos às exportações de
qualquer outro mineral com presença residual de ouro.
O primeiro relatório foi lido na semana passada, com adiamento da votação após
pedido de vista. No total, foram apresentadas 250 emendas à proposta, tendo sido
acolhidas pelo relator 59 delas, total ou parcialmente. Editada no fim de julho, a MP
790 já foi prorrogada uma vez, ganhando prazo adicional de 60 dias. A votação final
precisa ser concluída até 28 de novembro para a matéria não perca a validade.
Antes da votação, Flexa também reduziu o piso da chamada Taxa Anual por Hectare
(TAH), paga pelo detentor de autorização de pesquisa. Antes, ele havia estipulado o
mínimo de R$ 3,00 e o máximo de R$ 9,00 por hectare (sendo admitida cobrança de
valores progressivos em função da substância, extensão e localização da área,
conforme regulamento).

Por fim, diminuiu o valor mínimo para R$ 1,00 por hectare, argumentando que um
custo menor ajudará no desenvolvimento de regiões carentes. Pela MP, os valores
seriam definidos por regulamento.
Áreas degradadas
Ao justificar a atualização do marco do setor mineral, o governo afirmou que a intenção
é reduzir a burocracia e estimular a atividade de exploração mineral. São alterados
mais de vinte dispositivos do atual Código de Mineração, que disciplina toda a cadeia
de atividades na área, da pesquisa à produção. O código trata das obrigações,
concessões de áreas, multas e outras sanções.
Um dos pontos importante da MP editada é a previsão expressa da responsabilidade
do minerador de recuperar as áreas ambientalmente degradadas pela atividade. Ele é
também obrigado a executar o plano de fechamento da mina, quando houver essa
necessidade.
Prazo de pesquisa
A medida provisória também amplia o prazo para a realização de pesquisas minerais,
que passa a ser de dois a quatro anos. Hoje, as autorizações são concedidas por prazo
de um a três anos. O texto estabelece ainda novo critério para as chamadas “áreas
desoneradas”, que são aquelas que estavam ligadas a um direito de pesquisa ou
exploração, mas acabam se tornando disponíveis.
A redação proposta pelo governo determina que qualquer fase ou exigência não
cumprida pelo titular do direito pode tornar a área disponível para disputa por meio
de leilão eletrônico, no qual vence a oferta de maior valor.
Na mesma MP, o governo altera ainda a Lei 6.567/1978, que dispõe sobre regime
especial para a exploração e aproveitamento de substâncias minerais. O texto agora
deixa claro que o prazo máximo de autorização de exploração será de vinte anos,
prorrogável sucessivamente, com base em regras de regulamento administrativo.
Conselho Nacional
O projeto de conversão inclui emenda que trata da criação do Conselho Nacional de
Política Mineral (CNPM), órgão que será responsável pela proposição de planos e
políticas para a área de mineração, desde a pesquisa à produção.
O conselho é vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro das Minas
e Energia. Terão assento diferentes pastas ministeriais, os estados e municípios, setor
produtivo, trabalhadores e cooperativas de garimpeiros, a academia. O Senado Federal
e a Câmara dos Deputados também serão representados.
Seguro de acidentes
Uma das alterações promovidas pelo relator pode facilitar soluções na eventualidade
da ocorrência de acidentes associados a atividades de exploração mineral. Um
dispositivo incluído na Lei 12.334 de 2010, que estabelece a Política Nacional de
Segurança de Barragens, obriga o empreendedor a contratar seguro para cobrir riscos
em barragens destinadas a receber rejeitos da exploração, de modo final ou
temporário.

