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INFORME ESPECIAL: PAUTA DE REIVINDICAÇÃO



ECONOMIA DO PARANÁ CRESCEU 2,4% DE JANEIRO A AGOSTO



PERÍODO DE DEMISSÕES NA INDÚSTRIA ESTÁ PERTO DO FIM, DIZ CNI



BRASIL BUSCA NEGÓCIOS NA WEB SUMMIT 2017, EM PORTUGAL



ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA CAI PARA 48,1 PONTOS EM SETEMBRO, DIZ
CNI



INDÚSTRIAS DO GRANDE ABC TÊM 33% DE OCIOSIDADE



CONFIANÇA DO COMÉRCIO NO BRASIL TEM MAIOR NÍVEL DESDE MEADOS DE 2014
E INDICA RECUPERAÇÃO, DIZ

FGV



IDADE MÍNIMA PARA SAQUE DO PIS/PASEP PODE CAIR DE NOVO



CERCA DE 1.000 METALÚRGICOS AINDA ESTÃO EM GREVE



MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA CRIARÁ MELHORES E MAIS EMPREGOS, DIZ
ALEXANDRE FURLAN



MUDANÇA NA REFORMA TRABALHISTA PODE DEMORAR MAIS PARA ENTRAR EM
VIGOR



PRESIDENTE DO TST DIZ QUE REFORMA TRABALHISTA EVITARÁ ‘AVENTURAS
JUDICIAIS’



RELATOR DA REFORMA TRABALHISTA CRITICA MAGISTRADOS POR OPOSIÇÃO ÀS
MUDANÇAS



PARA ECONOMISTAS, REFORMA MAIOR FICARÁ PARA DEPOIS DA ELEIÇÃO



PARA BASE ALIADA, TEMER TERÁ DIFICULDADE DE APROVAR ATÉ PREVIDÊNCIA
MAIS ENXUTA



EXPECTATIVA É DE APROVAÇÃO DA REFORMA NOS PRÓXIMOS 2 MESES, DIZ
MEIRELLES



MEIRELLES: PREVIDÊNCIA PODE COMPROMETER 80% DO ORÇAMENTO FEDERAL EM
2026



AINDA NÃO ESTÁ DEFINIDO CRONOGRAMA PARA A REFORMA TRIBUTÁRIA, DIZ
MEIRELLES



INMETRO REGULAMENTA ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS



MPT PROTOCOLA AÇÃO PARA OBRIGAR GOVERNO A PUBLICAR LISTA SUJA DO
TRABALHO ESCRAVO



RECEITA FEDERAL VAI DISPENSAR RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO
DE DOCUMENTOS



JURO DO CARTÃO DE CRÉDITO CAI 65 PONTOS EM SETEMBRO, PARA 332% AO ANO,
MENOR EM QUASE

3 ANOS



BC TEM SE DESTACADO PELO ELEVADO PADRÃO ÉTICO, DIZ ILAN



GOVERNO ADMITE QUE ESTUDA TRANSFORMAR CAIXA ECONÔMICA EM SOCIEDADE
ANÔNIMA



CONSUMO DE ENERGIA SOBE 2,4% EM OUTUBRO; GERAÇÃO AUMENTA 1,8%



USIMINAS TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$76 MI NO 3ºTRI



VALE PREVÊ PREÇOS DO MINÉRIO ACIMA DE US$65/T EM 2018; PRODUÇÃO
PRÓPRIA SOBE A



390 MI T

PETROBRAS ELEVA PREÇO DA GASOLINA EM 1,7%, E DIMINUI PREÇO DO DIESEL EM
0,5%



NISSAN ANUNCIA NOVA GERAÇÃO DO MARCH PARA O BRASIL



TOYOTA VAI ELIMINAR CARROS APENAS A COMBUSTÃO EM 2040



LUCRO DO GRUPO FCA CRESCE 35% NO ANO, PARA € 2,67 BILHÕES



FRAS-LE ENTRA NO E-COMMERCE PELO CANAL DA PEÇA



BANCO MERCEDES TEM 1ª OPERAÇÃO DO REFROTA APROVADA



FCA ATINGE META DE CONSUMO, MAS FICA SEM DESCONTO EXTRA DE IPI

CÂMBIO
EM 27/10/2017
Compra

Venda

Dólar

3,273

3,273

Euro

3,789

3,791

Fonte: Bacen

INFORME ESPECIAL: PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
27/10/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Economia do Paraná cresceu 2,4% de janeiro a agosto
27/10/2017 – Fonte: Bem Paraná

Campo contribuiu com reação (foto: Divulgação/Coamo)
A recuperação da economia do Paraná ganhou velocidade nos últimos meses.
Indicadores do IBGE, Banco Central, Ministério do Trabalho e outros dados setoriais
mostram que o Estado não apenas está em trajetória de retomada, mas que está
deixando a crise para trás mais rapidamente do que o restante do Brasil, com bons
resultados no agronegócio, na indústria, no comércio, serviços, nas exportações e na
geração de emprego. De acordo com o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do
Banco Central, a economia do Paraná cresceu 2,4% de janeiro a agosto de 2017.
O indicador é considerado uma prévia do comportamento do Produto Interno Bruto
(PIB). No mesmo período, o Brasil registrou avanço bem mais tímido, de 0,31%.
Depois de uma retração de 2,6% em 2016, a estimativa para a economia paranaense
era de crescimento de 1,5% em 2017. Se confirmado, será um crescimento bem maior
do que o do Brasil, que deve registrar alta de 0,5% no PIB.
“Com esse desempenho, devemos em breve revisar para próximo de 2% nossa
estimativa de crescimento para o PIB do Estado em 2017”, diz Julio Suzuki Júnior,
diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social
(Ipardes), ligado à Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.
Na avaliação do economista e consultor Gilmar Mendes Lourenço, professor da FAE
Business School, a economia do Estado vai melhor que a média brasileira devido a
três fatores. De um lado, o agronegócio se beneficiou da safra recorde, da boa
demanda e dos bons preços internacionais.
A desaceleração da China, principal comprador de produtos paranaenses, foi menor
do que a esperada e o gigante asiático já retomou o seu ritmo. “Por último temos o
ajuste fiscal, que permitiu uma melhora do setor público, com superávit primário e
redução da relação entre dívida e receita corrente líquida”, afirma.
Período de demissões na indústria está perto do fim, diz CNI
27/10/2017 – Fonte: R7
Pesquisa mostra que perspectivas dos empresários do setor são positivas

Produção registrou queda em setembro em relação a agosto Agência Brasil
O fim das demissões na indústria está perto do fim. A avaliação é da CNI
(Confederação Nacional da Indústria), que divulgou nesta quinta-feira (26) a
Sondagem Industrial de setembro. O indicador registra que o número de empregados
na indústria alcançou 49 pontos em setembro, valor próximo aos 49,1 pontos
registrados em agosto.

O índice varia de zero a 100 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, diz a CNI.
A pesquisa mostra também que, depois da forte alta de agosto, a produção diminuiu
em setembro, registrando 48,1 pontos.
— 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.
Quanto à capacidade instalada da indústria, embora os resultados 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.
Perspectivas
A pesquisa mostra ainda que as perspectivas dos empresários do setor industrial 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, avalia a CNI, que os "empresários esperam o aumento da demanda, da
compra de matérias-primas e da quantidade exportada nos próximos seis meses".
Brasil busca negócios na Web Summit 2017, em Portugal
27/10/2017 – Fonte: CNI
Delegação liderada pela CNI e Apex-Brasil participa da maior conferência de
tecnologia do mundo

A indústria brasileira de tecnologia da informação e comunicação, liderada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Rede Brasileira de Centros
Internacionais de Negócios (Rede CIN), e pela Agência Brasileira de Promoção de
Exportações (Apex-Brasil), quer fazer negócios durante a maior conferência de
tecnologia do mundo, a Web Summit, que acontece em Lisboa, Portugal, entre 6 e 9
de novembro. A missão conta com a parceria com a Associação Brasileira dos Agentes
Digitais (Abradi) e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação
(Iapmei), de Portugal.
A delegação brasileira é formada por 27 empresas e startups de cinco estados
brasileiros: Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A
expectativa é que as empresas fechem pelo menos US$ 3 milhões em negócios e
firmem parcerias para atrair investimentos. Antes da conferência, o grupo participará
de visitas técnicas e encontros com autoridades portuguesas para identificar
oportunidades de negócios no país.
TEC E INOVAÇÃO - A Web Summit é um dos principais encontros de tecnologia e
inovação do mundo, reunindo representantes de gigantes da internet como Google,
Microsoft, Uber, Booking, além de autoridades internacionais e ativistas. Além de

rodadas de negócios, a conferência também é um espaço de debate para a relação
entre políticas públicas e o desenvolvimento de tecnologia.
Conheça as empresas brasileiras:
Conceptu Prototipos
Rca Digital
Inove4 Estratégia E Desenvolvimento
Tekann Mobile Solutions
Unirede Solucoes Corporativas
Smart Support
Simbox
Solution Sistemas E Gestão
Bt - Business Training Informatica
Alfa Sistemas
Criasol - Desenvolvimento Web
Quantum Informática
Arquindex Soluções Em Arquivos Ltda.
Ch Tecnologia
Sedectes
Founders Digital
Rrx Soluções E Sistemas
Guardsi Cybersecurity
Microsintese
Mba Mobi
Bluebile
K2 Business Technology
Mabtec Teconologia Em Sistemas.
Forlogic
Madeinweb E Mobile
Bowler

Índice de produção da indústria cai para 48,1 pontos em setembro, diz CNI
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A produção industrial recuou em setembro, como mostra a Sondagem Industrial,
divulgada nesta quinta-feira, 26, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O
indicador que mede a evolução da produção ficou em 48,1 pontos em setembro, ante
54,8 pontos registrados em agosto.
A CNI destaca que a queda é usual para o período e que o recuo é menor que o
verificado em anos anteriores. “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 pesquisa.
O indicador que mede o número de empregados na indústria alcançou 49 pontos em
setembro, valor próximo aos 49,1 pontos registrados em agosto. Pela metodologia da
pesquisa, os índices variam de zero a cem pontos e, quando está abaixo dos 50 pontos,
mostra queda no emprego. A avaliação da CNI, no entanto, é que, como está próximo
da linha divisória dos 50 pontos, o índice indica que o fim das demissões está se
consolidando.
A pesquisa apontou ainda que a utilização da capacidade instalada continua muito
baixa. Esse indicador ficou em 66% em setembro, um ponto porcentual abaixo do
registrado em agosto, que foi de 67%. O índice de utilização da capacidade instalada

efetiva em relação ao usual recuou também 1,6 ponto, para 41,8 pontos, ante 43,4
pontos registrados em agosto.
Com relação aos estoques, a Sondagem mostra eles estão um pouco acima do
planejado pelos empresários. O índice de estoque efetivo em relação ao planejado
aumentou 0,7 pontos em relação a agosto e alcançou 50,7 pontos. O indicador varia
de zero a cem pontos e, quando está acima de 50 pontos, mostra estoques além do
planejado.
Condições financeiras
Segundo a Sondagem, os índices de satisfação com a situação financeira e com o lucro
operacional permanecem abaixo dos 50 pontos, o que revela descontentamento das
empresas com suas condições financeiras. Apesar disso, destaca a CNI, os índices
registraram o sexto trimestre consecutivo de crescimento, apontando que as condições
financeiras das empresas estão em trajetória de recuperação.
Com relação aos principais problemas enfrentados pelas indústrias no terceiro
trimestre do ano, a elevada carga tributária foi apontada por 45,2% das empresas
ouvidas, ficando em primeiro lugar na lista. Na sequência, com 36,6% das
assinalações, vem a demanda interna insuficiente e, em terceiro lugar, com 21%, a
inadimplência dos clientes.
A pesquisa mostra ainda que caiu o número de empresas que apontam a taxa de juros
elevada como um problema. Com as sucessivas reduções na taxa de juros Selic, as
menções aos juros altos como obstáculo enfrentado pelas empresas caíram de 27,9%
no quarto trimestre de 2016 para 18,2% no terceiro trimestre deste ano.
Expectativas
A Sondagem mostra que as expectativas dos empresários industriais para os próximos
seis meses são positivas. Os indicadores de expectativas para demanda, compra de
matéria-prima e exportações continuam acima de 50 pontos, mostrando otimismo. O
indicador que mede a intenção de investimentos ficou em 49,6 pontos, praticamente
estável em relação a agosto.
Indústrias do Grande ABC têm 33% de ociosidade
27/10/2017 – Fonte: DGABC

Investimentos anunciados por montadoras podem ter influenciado na queda do
percentual
As indústrias das sete cidades encerraram o mês passado operando com 67% de sua
capacidade instalada. Ou seja, ainda há 33% de ociosidade nas fábricas da região. Os
dados são do Boletim IndústriABC, divulgado ontem pelo Observatório Econômico da
Universidade Metodista de São Paulo e realizado em parceria com a CNI (Confederação
Nacional da Indústria) e a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).
Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve aumento no nível da
atividade industrial, que passou de 54% para 67%. Ou seja, houve aumento no volume
de pedidos. No entanto, o coordenador do Observatório Econômico, Sandro Maskio,
pondera que, apesar da redução da ociosidade, o ideal é que as fabricantes estejam
operando, pelo menos, com 80% da capacidade instalada.

Na avaliação de Maskio, a discreta melhora nos fatores macroeconômicos, aliada aos
recentes anúncios de investimentos que serão realizados pelas montadoras na região
nos próximos anos acabaram deixando o empresariado mais otimista e seguro para
apostar no Grande ABC. “As montadoras são o carro-chefe da nossa região, tanto que,
quando elas começaram a reduzir as vendas e a produção no segundo semestre de
2014, o efeito na cadeia produtiva foi devastador.”
Para o especialista, o tímido movimento de recuperação do setor automotivo verificado
recentemente é estimulado pelo fato de cinco das seis montadoras da região
investirem, ao todo, R$ 20,3 bilhões até 2028. Em maio, a Scania, além de contratar
500 colaboradores, anunciou que, até 2021, serão aportados R$ 2,6 bilhões na
unidade de São Bernardo com objetivo de atender o mercado externo.
A Volkswagen assegurou o mesmo valor de investimento até 2020 na unidade sãobernardense para a produção do Novo Polo, do sedã Virtus e de dois modelos de nomes
ainda não revelados e retomou o terceiro turno. Em fevereiro, a GM anunciou
investimento entre US$ 800 milhões (R$ 2,5 bilhões) e US$ 3 bilhões (R$ 9,6 bilhões)
para atualizar a planta de São Caetano e estender sua vida útil ao menos até 2028.
Na fábrica de São Bernardo, a Mercedes-Benz vem realizando, entre 2015 e o ano que
vem, aporte de R$ 530 milhões para atualização da planta, além de outros R$ 2,4
bilhões que serão divididos com a unidade de Juiz de Fora (Minas Gerais) para a
produção de pesados entre 2018 e 2022. Por fim, também em 2015, a Toyota anunciou
o programa São Bernardo ReBorn, projeto que visa a revitalização da planta, que
totaliza aporte de R$ 70 milhões.
Apesar da boa notícia, Maskio ressaltou que os resultados demoram a vir, e que, pelo
menos até as eleições presidenciais do ano que vem, o cenário será conturbado e
incerto. “Ainda não se sabe dos discursos que serão tomados pelos candidatos para
estimular a economia.”
Questionado a respeito do emprego na indústria e a perspectiva para os próximos seis
meses, o economista disse que o setor, em todos os sentidos, é “sempre o último a
reagir”, mas que, aos poucos, vem dando sinais de recuperação. “Estamos parando
de piorar, o que já é algo positivo.”
Conforme dados do emprego na indústria levantados pelo Ciesp (Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo), entre janeiro e setembro o ritmo de dispensas nas fábricas
diminuiu 18 vezes ante igual período em 2016, passando de 4.300 cortes para 250
dispensas.
Confiança do comércio no Brasil tem maior nível desde meados de 2014 e
indica recuperação, diz FGV
27/10/2017 – Fonte: R7
A confiança do comércio no Brasil atingiu em outubro a máxima desde meados de
2014 em um ambiente de inflação e juros baixos, indicando recuperação do setor, de
acordo com Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil teve avanço de 3,3 pontos em
outubro e chegou a 92,5 pontos, segunda alta seguida e o maior nível desde agosto
de 2014 (92,7 pontos).
"A expressiva alta do ICOM nos últimos dois meses e o registro de seu maior nível
desde 2014 reforçam a percepção de que o efeito da crise política de maio passou
completamente", afirmou o coordenador da Sondagem do Comércio da FGV IBRE,
Rodolpho Tobler.

Ele ressalta que a recuperação é influenciada pela inflação baixa e pela redução das
taxas de juros, sendo que "o movimento sugere que o segmento segue em
recuperação lenta", completou.
A melhora foi observada tanto na avaliação sobre a situação atual quanto das
expectativas, com alta da confiança em 10 dos 13 segmentos pesquisados.
O Índice de Expectativas (IE-COM) subiu 4,1 pontos, para 99,2 pontos, o maior nível
desde março de 2014 (102,0 pontos). Já o Índice da Situação Atual (ISA-COM) teve
alta de 2,3 pontos, chegando a 86,2 pontos, a máxima desde janeiro de 2015 (87,4
pontos).
Nesta semana, a FGV informou que a confiança do consumidor subiu pela segunda vez
seguida e atingiu o melhor nível desde março de 2017, enquanto que a confiança da
construção chegou ao melhor patamar desde o início de 2015.
Esses avanços ocorrem em um momento de queda de juros e inflação baixa. O Banco
Central desacelerou o passo e reduziu na quarta-feira a taxa básica de juros em 0,75
ponto percentual, a 7,5 por cento ao ano, deixando a porta aberta para novos e menos
intensos cortes à frente.
Idade mínima para saque do PIS/Pasep pode cair de novo
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Uma nova redução da idade mínima para o saque do PIS/Pasep poderá injetar até R$
14 bilhões a mais na economia no ano que vem. A possibilidade de uma segunda
rodada de saque no primeiro trimestre de 2018 faz parte das medidas em estudo no
governo para ajudar na retomada da economia, como ocorreu com o saque das contas
inativas do FGTS.
Como contraponto ao pacote de medidas impopulares que será enviado ao Congresso,
o governo vai continuar com a política de medidas de estímulo ao crescimento, mas
que não tenham impacto nas contas públicas.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o governo avalia a possibilidade de redução
da idade para saque do benefício com base nas emendas que os parlamentares
apresentaram à Medida Provisória (MP) 797, que reduziu a idade do saque do
PIS/Pasep para 65 anos de homens e 62 de mulheres. A MP assinada por Temer em
agosto injetará na economia R$ 15,9 bilhões. Os recursos serão liberados até
dezembro.
Se a idade for reduzida para 60 anos, a liberação de recursos pode subir de R$ 15,9
bilhões para R$ 21,5 bilhões. Já se o limite cair para 55 anos, a liberação pode alcançar
R$ 30 bilhões.
Fontes informaram que a liberação da segunda etapa poderia começar em janeiro.
Cálculos da área econômica mostram que para cada R$ 10 bilhões liberados, o impacto
é de 0,14 ponto porcentual no Produto Interno Bruto (PIB). Dados do Ministério do
Planejamento indicam que o saldo médio por cotista era de R$ 1.187,00.
Do total de contas ativas, 15 milhões (51%) possuem, ao menos, R$ 750,00 a serem
resgatados.
Antes da MP, só podiam sacar os saldos de PIS/Pasep pessoas acima de 70 anos. O
governo já liberou também R$ 44 bilhões do FGTS para o trabalhador que tinha conta
inativa.

Cerca de 1.000 metalúrgicos ainda estão em greve
27/10/2017 – Fonte: DGABC
Em relação às empresas que contemplam o grupo 10 (lâmpadas, equipamentos
odontológicos e de mecânica), o sindicato patronal não se posicionou em relação ao
acordo. O mesmo vale para o Sindicel (Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos).
Ao todo, os três grupos que ainda não definiram suas situações empregam cerca de
23,5 mil pessoas na região.
Segundo estimativas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, hoje cerca de 1.000
trabalhadores continuam de braços cruzados por conta da falta de acordo em relação
à campanha salarial deste ano. Ontem, o número estimado de operários paralisados
pela entidade foi de 1.050, na ZF e Cosma, ambas de São Bernardo, e na Parker,
situada em Diadema. A data base da categoria é 1º de setembro.
Até o fechamento desta edição, a ZF, pertencente ao grupo 3 (autopeças) e com cerca
de 650 trabalhadores, não havia definido a situação de seus funcionários e, por conta
do empecilho, segue sem funcionar hoje. Ainda de acordo com o sindicato, é possível
que a Belden, de Diadema, que possui em torno 400 empregados, também não opere.
Por outro lado, a Cosma, de São Bernardo, e a Parker, localizada em Diadema,
aceitaram o reajuste salarial e a 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. Elas vão assinar acordo com a entidade na segunda.
Quanto às empresas que contemplam o grupo 10 (lâmpadas, equipamentos
odontológicos e de mecânica), o sindicato patronal não se posicionou em relação ao
acordo. O mesmo vale para o Sindicel (Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos).
Ao todo, os três grupos que ainda não definiram suas situações empregam cerca de
23,5 mil pessoas na região.
Modernização trabalhista criará melhores e mais empregos, diz Alexandre
Furlan
27/10/2017 – Fonte: CNI
Para o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, a legislação
que entra em vigor em 11 de novembro também criará ambiente de negócios
mais positivo para o país. O relator da reforma, deputado Rogério Marinho,
avalia que nova lei estimulará a formalização e combaterá a precarização das
relações do trabalho

O presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Alexandre Furlan, afirmou nesta quinta-feira (26) que o novo marco
das relações de trabalho criará um ambiente saudável e propício para a criação
de empregos. “É preciso que os maiores interessados – trabalhadores e empresas –
unam forças. Assim, seremos capazes de promover um ambiente de trabalho saudável
com melhores e mais empregos”, afirmou Furlan, no discurso de abertura do

Seminário Visões da Modernização Trabalhista - Lei 13.467/17, promovido pela CNI,
em Brasília.
Ele acrescentou que há bastante tempo o país precisava ter enfrentado a reforma
trabalhista, uma vez que a CLT, criada na década de 1940, não atendia mais às
demandas das novas formas de trabalho e de produzir, apesar de todos os seus
méritos.
“Com a nova lei, sobretudo com sua espinha dorsal que traz a valorização e
reconhecimento da negociação coletiva como o cerne das relações do trabalho, se abre
um horizonte de mais segurança e cooperação proporcionando a melhoria do ambiente
de negócios, o que contribuirá com o crescimento econômico, com benefícios para a
sociedade”, destacou Alexandre Furlan.
A nova legislação entrará em vigor no dia 11 de novembro. Furlan observou que o
setor produtivo não espera por soluções fáceis em relação à aplicação da lei. No
entanto, ponderou que com mais diálogo e menos conflito será possível encontrar
saídas para que as empresas não sejam sufocadas sejam criados melhores empregos.
EXPECTATIVA – Presente ao primeiro painel de debate no seminário, o deputado
federal Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista, mostrou-se
otimista quanto a ampla aplicação da lei pela Justiça trabalhista. O parlamentar disse
acreditar que a grande maioria dos magistrados irá cumprir a legislação. “Não é papel
do juiz, da magistratura, elaborar leis. É julgar de acordo com o que foi elaborado pelo
Legislativo”, frisou.
Para Marinho, a nova norma reduzirá conflitos, estimulará a formalização e combaterá
a precarização das relações do trabalho, uma vez que, segundo ele, leva em conta a
realidade atual do mercado, em que há formatos novos como o teletrabalho e o homeoffice.
Segundo Furlan, a CLT, da década de 1940, não atendia mais às demandas das novas
formas de trabalho e de produzir

CUMPRIMENTO DA LEI - Para o desembargador João Bosco Pinto Lara, que atua na
9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a legislação será
integralmente cumprida por grande parte dos juízes trabalhistas. Na avaliação dele, a
aplicação da nova lei mudará o paradigma das relações do trabalho e será fundamental
inclusive para a sobrevivência da Justiça do Trabalho. “A grande maioria dos juízes
não escamoteará a aplicação da lei”, afirmou.
Bosco alertou que não cabe ao juiz a opção de não cumprir a lei, uma vez que “o
legislador quis de fato promover mudanças de paradigma nas relações do trabalho,
sobretudo ao valorizar as negociações coletivas. “Quando o juiz diz que vai interpretar
a lei como entender estará cometendo um ato de violação do poder de vontade do
povo. Cabe ao juiz cumprir a lei”, frisou.
CAUTELA – O professor Luiz Carlos Robertella, advogado especialista em relações do

trabalho, alertou aos empresários que tenham cautela nesse momento inicial de vigor
da lei. Segundo ele, é recomendável aguardar as primeiras decisões da Justiça do
Trabalho diante da nova legislação. “Recomendo cautela, porque o processo não é
lógico. Esta é uma nova lei, que, como todas, está sujeita a interpretações, embora
eu acredite que a maioria dos juízes vá aplicar a lei”, recomendou.
Para Robortella, os críticos da reforma não entenderam o papel do Estado, do setor
produtivo e dos trabalhadores no Século 21. “Esta reforma tem muitas virtudes.
Oferece segurança jurídica, tutela a boa-fé, reduz a informalidade, amplia o direito de
defesa do devedor. Não há mais espaço para a utopia nas relações do trabalho”, disse.
O especialista em Relações do Trabalho Victor Russomano sugere que os empresários
tenham neste momento “equilíbrio, razoabilidade e bom senso” até que haja uma
uniformização judicial quanto à aplicação da lei. O também especialista em RT e
negociação coletiva Magnus Apostólico recomenda que a lei seja amplamente usada,
comunicada e difundida por todo o setor produtivo para que negociações sejam
conduzidas já sob as novas normas. “A nova lei motiva investimentos, o que significa
geração de empregos e o desenvolvimento da economia”, pontuou.
Mudança na reforma trabalhista pode demorar mais para entrar em vigor
27/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
As mudanças que o governo do presidente Michel Temer prometeu fazer na reforma
trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional podem demorar mais para entrar em
vigor. Isso porque o Palácio do Planalto estuda alterar pontos do texto por meio de
um projeto de lei com urgência, em vez de enviar uma medida provisória com as
mudanças, como havia combinado com senadores.
Apesar de o projeto de lei com urgência ter uma tramitação acelerada, ele só começa
a valer após aprovação pelos parlamentares. A medida provisória, por outro lado, entra
em vigor na data da publicação.
Quando o Palácio do Planalto encaminha um projeto ao Congresso com urgência, cada
uma das Casas Legislativas tem 45 dias para votar o texto. Se isso não ocorrer no
prazo estipulado, a pauta é trancada. Em junho, para garantir que o Senado aprovasse
o texto da reforma trabalhista que já tinha passado pelo crivo dos deputados, o
governo prometeu aos senadores que editaria uma medida provisória para alterar os
principais pontos de divergência.
Entre eles, estão regras para o contrato de trabalho intermitente, de autônomos, e o
trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. Ao prometer modificações por
uma MP, o governo ganhou tempo. Se o projeto fosse alterado pelos senadores, teria
de passar por nova análise dos deputados, o que demoraria mais para a tramitação
no Congresso.
A reforma trabalhista entra em vigor no próximo dia 11. O texto estabelece a
prevalência, em alguns casos, de acordos entre patrões e empregados sobre a lei, o
fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos ao ajuizamento de ações
trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do Trabalho, possibilidade de
parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de contratos laborais, entre
outros pontos.
A Casa Civil está estudando as mudanças no texto e interlocutores do governo
reconhecem que o texto pode ser enviado em formato de projeto de lei, segundo a
reportagem apurou.
O relator do texto na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), defendeu nesta
quinta-feira (26) que Temer cumpra o combinado, mas sem enviar uma MP. "A minha

discrepância em relação ao processo é o instrumento que será utilizado. Eu advogo
que o presidente cumpra sua palavra, mas através de um projeto de urgência
constitucional, porque uma MP, a gente corre o risco de reabrir toda a discussão a
respeito de uma lei e uma agenda que já foi transposta dentro do parlamento", disse.
Marinho deu o recado que o acordo do governo com o Senado "não significa que a
Câmara concorda com as alterações". Disse, ainda, que foi incumbido pelo presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de cuidar da negociação do tema e que não há
clima para a volta de uma contribuição sindical obrigatória.
O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Ives Gandra da Silva
Martins Filho, também indicou que o governo deve enviar um projeto de lei.
"O governo vem anunciando, deve editar ou uma medida provisória ou eventualmente
um projeto de lei em regime de urgência, acho até que tendencia maior é projeto de
lei com regime de urgência, até porque em matéria processual, se tiver que fazer
ajuste, não pode fazer por medida provisória", disse. Procurada pela reportagem, a
Casa Civil afirmou que um texto complementar será enviado ao Congresso próximo à
data em que a lei entra em vigor. Não respondeu, contudo, qual será o formato e quais
serão os pontos de alteração.
Já o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que não abrirá mão
de receber uma MP do governo, como foi acordado por ele com o Congresso. "O acordo
com a oposição para votar a reforma é a edição de MP", disse, por meio de sua
assessoria de imprensa.
Embora seja aliado do governo, Jucá vem trabalhando nos bastidores para manter as
mudanças por meio de uma MP. Ele teme ser alvo de críticas, já que se comprometeu
com os senadores a trabalhar pela edição de uma medida provisória para agradar os
que estavam descontentes com trechos do projeto.
ELOGIOS
Marinho e Gandra participaram de um evento promovido pela CNI (Confederação
Nacional da Indústria), para o qual foram convidados políticos, juízes e advogados que
vêm demonstrando posição favorável às mudanças nas leis trabalhistas aprovadas
pelo Congresso. O presidente do TST destacou, entre outro ponto, que os
trabalhadores serão desencorajados de entrar na Justiça para fazer o que ele chamou
de "aventuras judicias".
"Os advogados[dos trabalhadores] vão pensar dez vezes antes de entrar com ação e
os advogados de empresa vão pensar bastante antes de recorrer", afirmou. A reforma
prevê que os trabalhadores que entrarem com ações podem ter que pagar as custas
da causa e os honorários do advogado da empresa caso percam total ou parcialmente
a ação.
No mesmo evento, Rogério Marinho criticou a reação de juízes à implementação da
reforma trabalhista e disse que há um processo de "sabotagem". Afirmou, ainda, que
a Justiça "estava tendo olhar vesgo sobre o mundo do trabalho".
"Acredito que a grande maioria da magistratura brasileira vai cumprir a Constituição,
vai julgar de acordo com a lei, até porque não é papel do juiz elaborar lei, o papel é
julgar de acordo com a lei elaborada pelo Legislativo", disse.

Presidente do TST diz que reforma trabalhista evitará ‘aventuras judiciais’
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra, disse nesta quintafeira, 26, que, com as mudanças promovidas pela reforma trabalhista, o trabalhador
não vai poder mais promover “aventuras judiciais”.
Uma das alterações da reforma prevê que o trabalhador pode ter que pagar custas do
processo e honorários de advogados da outra parte se perder em alguns casos se
perder a ação.
“Advogados de empregados vão pensar dez vezes antes de entrar com ação porque
sabe que será responsabilizado, e os das empresas também vão pensar bastante antes
de recorrer”, afirmou, durante seminário promovido pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) para debater o tema.
Gandra também rebateu a declaração de juízes que disseram que não vão cumprir
alguns pontos da lei, considerados por eles inconstitucionais. “A lei está aí para ser
cumprida e vamos cumprir. Presta um desserviço à Justiça do trabalho quem defende
que não se deve cumprir a legislação trabalhista”, completou.
Relator da reforma trabalhista critica magistrados por oposição às mudanças
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), que foi relator da reforma trabalhista
no Congresso Nacional, criticou magistrados que declararam oposição às mudanças.
Em encontro no início do mês, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra) aprovou 125 enunciados, que são interpretações de pontos da
reforma trabalhista com recomendações de como os juízes devem julgá-los.
Algumas questões foram inclusive consideradas inconstitucionais pela associação e
houve a orientação de julgá-las de forma diferente do previsto na reforma. “Não é
democrático que uma associação promova cartilhas ensinando a descumprir a lei. Me
parece uma desobediência civil, um claro processo de sabotagem. Não me parece
correto do ponto de vista da Constituição”, afirmou, durante seminário promovido pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O deputado disse ainda acreditar que a grande maioria da magistratura vai cumprir a
lei e a minoria será vencida pelo “bom senso”. “Não é papel de juiz elaborar lei, e sim
julgar a lei de acordo com o que foi elaborado pelo Legislativo”, completou.
Pedido de urgência
Marinho defendeu que o governo envie um projeto de lei com pedido de urgência – e
não uma Medida Provisória (MP) – para ajustar pontos da reforma prometidos pelo
presidente Michel Temer.
Na tramitação no Senado, Temer acordou com a base que mandaria uma MP com
alterações em pontos como o trabalho de gestantes em locais insalubres e a jornada
intermitente. “Minha posição é que o presidente tem que cumprir a palavra dele. Eu
advogo que ele envie um projeto com pedido de urgência, porque uma MP corre o
risco de abrir toda a discussão novamente”, afirmou, após participar do promovido
pela CNI.
Para o deputado, no entanto, o projeto não deverá retomar a contribuição sindical
obrigatória, extinta na reforma trabalhista. “Não há nenhum clima para que se
restaure a contribuição sindical obrigatória no Congresso Nacional. Caso tramite um
texto nesse sentido, ele não será aprovado”, afirmou.

De acordo com o deputado, as alterações ainda estão sendo discutidas pelo governo
e um projeto ou MP só será enviado depois de a reforma entrar em vigor, no dia 11
de novembro.
Para economistas, reforma maior ficará para depois da eleição
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Nem o mercado espera que o governo Temer consiga aprovar uma reforma da
Previdência próxima da proposta original, segundo economistas ouvidos pelo Estado.
A avaliação é de que temas que exigem maior capital político, como as mudanças nas
regras de aposentadoria, devem se desidratar com a proximidade da eleição.
Para o ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartsman, o governo Temer, apesar
de ter garantido sua sobrevivência, não deve ter mais cacife para tocar reformas
significativas, como a da Previdência. “O governo tem condição de lançar uma medida
provisória, fazer um projeto de lei, mas não tem mais condições de fazer uma reforma
tributária, por exemplo.”
Na avaliação do economista, o maior legado que o governo atual deve deixar para o
próximo presidente é a aprovação do teto de gastos. “Apesar de importante, era uma
medida mais simples, que mexia com conceitos mais difusos na cabeça da população.
Na melhor das hipóteses, Temer conseguirá aprovar algo simbólico para a Previdência.
A discussão vai precisar ser retomada pelo sucessor.”
O professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Armando Castelar diz acreditar que o
mercado não está “precificando” o enfraquecimento da proposta original, porque já
não contava com a aprovação de nenhuma versão da reforma da Previdência até o fim
do mandato de Temer. “Pode até ocorrer o contrário e a aprovação da idade mínima
gerar alta no preço dos ativos. O cenário não está dado.”
A economista-chefe da XP Investimentos e colunista do Estado, Zeina Latif, pondera
que não é possível fazer uma ponte tão direta entre a perda de apoio do governo no
Congresso e a agenda econômica. “Há um alinhamento maior, pelo menos na questão
econômica, entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governo. Para ambos,
quanto mais as reformas avançarem, maiores as chances de termos uma economia
mais sólida em 2018 e menor o risco eleitoral também.”
Ela concorda, no entanto, que a janela para aprovação da reforma ficou mais estreita.
“Em maio, o deputado tinha mais tempo para se justificar. Acho que ainda é possível
passar (pelo menos idade mínima). É claro que hoje é difícil atribuir probabilidades
elevadas.”
Para base aliada, Temer terá dificuldade de aprovar até Previdência mais
enxuta
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Prioridade da agenda econômica, a reforma da Previdência dificilmente avançará no
Congresso até as eleições de 2018, segundo líderes dos principais partidos da base
aliada ouvidos pelo Estadão/Broadcast. Mesmo a aprovação da versão mais enxuta
é tida como improvável.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, reabriram ontem as negociações sobre o tema, mas
Meirelles deixou a casa de Maia sem uma previsão de data para a votação do projeto,
como pretendia. Aliados de Maia reconhecem que ele não quer traçar um calendário
para a votação da proposta para não arcar sozinho com esse desgaste, caso o
cronograma não seja cumprido.

Meirelles também não quer ficar amarrado a uma data fixa pela qual possa ser cobrado
depois. Mas o empenho do governo é para que a proposta seja votada em primeiro e
segundo turnos na Câmara até o final do ano.
“Nem pensar. Não vejo clima favorável nenhum para aprovar neste ano. No próximo,
pior ainda. Isso é projeto para ser discutido em início de mandato”, afirmou o líder do
PR, José Rocha (BA), que comanda a sexta maior bancada da Casa, com 38 deputados.
A “base de sustentação” do governo é hoje estimada em 390 deputados.
Depois de Meirelles, Rodrigo Maia recebeu o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.
A ele, o presidente da Câmara avisou que as medidas fiscais de aperto para o
funcionalismo também terão muita dificuldade de serem aprovadas. O próprio
ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reconheceu ontem que a proximidade da
campanha eleitoral dificulta a aprovação de medidas “mais custosas do ponto de vista
popular”.
O deputado Marcos Montes (MG), líder do PSD, que é a quinta maior bancada, com 39
parlamentares, diz que a reforma é prioridade econômica, não política. “Hoje não vejo
saída”, disse. Até mesmo o líder do PSDB, Ricardo Tripoli (SP), prevê dificuldades para
votar a reforma da Previdência, embora o partido (que tem a terceira maior bancada,
com 44 deputados) tenha alardeado apoio à proposta no início do ano.
Maia, que ganhou mais protagonismo depois da votação da segunda denúncia, vai
avaliar o “termômetro” da viabilidade de a proposta passar na Câmara. Dessa forma,
espera-se para os próximos dias a coordenação da fase mais objetiva de discussões
em torno do alcance do tamanho da reforma que poderá ser votada. Meirelles também
pretende voltar a se reunir com lideranças da base aliada do governo no Congresso
em busca de apoio.
Ao sair da casa de Maia, Meirelles declarou que o governo irá “prosseguir
normalmente, mandando os projetos da agenda econômica”. Questionado sobre a
ordem de prioridades, respondeu: “Reforma da Previdência em primeiro lugar,
tributária depois.”
Expectativa é de aprovação da reforma nos próximos 2 meses, diz Meirelles
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diminuiu nesta quinta-feira, 26, o tom em
seu discurso sobre a votação da reforma da Previdência. Na terça, ele previu que as
medidas seriam votadas na segunda quinzena de novembro. Em entrevista nesta
quinta à imprensa, Meirelles evitou falar em prazos específicos e disse ter esperança
de aprovação nos próximos dois meses.
“Quando mencionei a segunda quinzena de novembro foi uma estimativa, uma
previsão. O que nós achamos é que é importante que seja aprovada ainda este ano”,
disse ele, destacando que as eleições de 2018 reduzem bastante as chances de uma
reforma desta magnitude passar no Congresso.
Na terça, em reunião-almoço da Câmara de Comércio França-Brasil o ministro afirmou
que a reforma poderia aprovada na segunda quinzena de novembro. Ele ressaltou
ainda que havia o interesse de todas as forças políticas que tem pretensões eleitorais
em aprovar as medidas, pois se o texto não passar agora, o próximo presidente
certamente terá que fazer a reforma da Previdência. Nesta quinta, ele reafirmou este
ponto e disse que a trajetória atual de despesas é insustentável.
O ministro se reuniu nesta quinta com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse
a jornalistas em São Paulo que conversou sobre a Previdência com ele. Meirelles

ressaltou que tem dialogado com líderes da base e terá uma agenda de reuniões
intensas com grupo de parlamentares nas próximas semanas para discutir a reforma.
Na quarta, após a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer,
Maia disse que pretende colocar em votação um texto “enxuto” para a Previdência.
Perguntando sobre que pontos o governo cederia, Meirelles ressaltou que vai defender
a aprovação do texto aprovado pelo relator Arthur Maia (PPS-BA). “É um projeto que
está equilibrado, já foi retirado uma série de pontos, mudado uma série de questões.
Vamos ver como serão as negociações no Congresso.”
“Esperamos que a Previdência seja votada ainda este ano pelo Congresso”, disse ele,
ao ser perguntado pelos jornalistas se mantinha a previsão de aprovação do texto na
segunda quinzena de novembro como disse.
Perguntado se espera uma “reforma ou reforminha” da Previdência, Meirelles
respondeu que será uma “reforma”. “A agenda segue agora com vigor”, disse ele,
ressaltando que o Congresso pode se dedicar aos projetos econômicos. “Vou me
envolver pessoalmente.”
Questionado se o governo terá que fazer mais concessões aos parlamentares para
aprovar a reforma da Previdência, Meirelles disse que o texto será aprovado “em seu
mérito”, ou seja, com o entendimento de que a reforma é necessária para impedir um
crescimento muito grande dos gastos públicos, comprometendo que o governo gaste
em outras frentes.
Meirelles disse que para aprovar a reforma vai “ter trabalho e discussão”, porque a
reforma da Previdência é sempre controversa.
Meirelles: Previdência pode comprometer 80% do Orçamento federal em
2026
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em apresentação nesta quintafeira, 26, em São Paulo que o aumento das despesas com Previdência pode levar os
gastos com aposentadorias e benefícios a responderem por 80% do Orçamento federal
em 2026, deixando o governo praticamente sem espaço para gastar com outros itens,
como saúde e educação. “Daqui a 10 anos o governo só existirá para pagar a
Previdência, se tudo continuar como está”, afirmou ao defender a necessidade da
reforma no segmento.
O gasto primário do governo central tem tido crescimento nos últimos anos ao longo
dos vários governos e se acelerou a partir de 2011, disse o ministro. Ao mesmo tempo,
a maior parte dessas despesas é de gastos rígidos, ou seja, atrelados à Constituição.
Essa expansão do setor público expulsou o setor privado da economia (o chamado
“crowding out” no jargão da economia), que agora começa novamente a recuperar
seu espaço. “Haverá redução do Estado na economia”, disse ele ao falar de medidas
como o teto que limita o aumento dos gastos públicos.
As reformas podem ajudar a mudar o patamar de crescimento da economia brasileira.
O produto potencial brasileiro está hoje em 2,3%, disse Meirelles, ressaltando que
com o avanço das reformas pode chegar a 3% em dez anos.
O ministro usou parte de sua apresentação também para falar de reformas
microeconômicas, que vão melhorar o ambiente de negócios, elevar a produtividade e
devem levar à queda do “spread” bancário (a diferença entre a taxa que o banco capta
recursos e a que cobra dos clientes no crédito).

Meirelles ressaltou ainda que agora os brasileiros farão parte do cadastro positivo, mas
quem desejar pode não ser incluído na lista de bons pagadores. “Hoje o bom pagador
paga pelo mau pagador”, disse ao falar do custo alto do crédito no Brasil.
Meirelles participou nesta quinta-feira de evento na Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha. Na plateia formada por empresários e executivos de empresas
alemãs no Brasil, Meirelles ressaltou que a reforma do trabalho na Alemanha provocou
forte geração de emprego e o objetivo é que o mesmo ocorra na economia brasileira.
Ainda não está definido cronograma para a reforma tributária, diz Meirelles
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse a jornalistas, em São Paulo, nesta
quinta-feira, 26, que ainda não existe um cronograma definido para a reforma
tributária, pois o projeto não está pronto e segue em processo de discussão em
Brasília. “A ideia da reforma tributária é racionalizar a estrutura de impostos do Brasil,
torná-la mais simples. É uma simplificação tributária”, comentou.
Mais cedo, em Brasília, o ministro ressaltou que o governo quer primeiro fazer a
reforma da Previdência e, depois, a do sistema tributário.
Meirelles ressaltou que a reforma tributária é um projeto “grande, abrangente e
complicado”, porque envolve interesse da União, Estados, municípios.
Sobre os repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
ao Tesouro, Meirelles disse que ainda não foi definido o valor para 2018. “As questões
para o ano que vem serão definidas em seu devido tempo.”
Meirelles foi perguntado pelos jornalistas se os gastos do presidente Michel Temer com
parlamentares para barrar as duas denúncias da Procuradoria-Geral da República
contra o peemedebista podem ter impacto no Orçamento e respondeu que “não”.
“Nosso Orçamento para 2017 e 2018 não muda”, disse ele.
O ministro ressaltou ainda que o governo tem que cumprir o teto de gastos e “não há
nenhum espaço” para aumento de despesas orçamentárias. A meta de déficit primário
prossegue em R$ 159 bilhões para este ano e no próximo. “O Orçamento é rigoroso,
rígido e de despesas que já estavam consideradas”, afirmou.
Inmetro regulamenta adesão ao programa de regularização de débitos
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou nesta
quinta-feira, 26, no Diário Oficial da União portaria que regulamenta a adesão ao
Programa de Regularização de Débitos (PRD), o Refis das autarquias, junto ao
instituto.
A portaria regulamenta procedimentos previstos na Medida Provisória 780, que foi
sancionada ontem pelo presidente Michel Temer, e institui o programa de
regularização de débitos não tributários. O programa oferece quatro opções para
parcelamento do débito, com condições facilitadas.
A portaria do Inmetro apresenta as condições para o devedor que aderir ao PRD, com
as seguintes opções de pagamentos: pagamento da primeira prestação de, no mínimo,
50% do valor da dívida consolidada, sem reduções, e pagamento do restante em uma
segunda prestação, com redução de 90% dos juros e da multa de mora; pagamento
da primeira prestação de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem
reduções, e parcelamento do restante em até 59 prestações mensais, com redução de

60% dos juros e da multa de mora; pagamento da primeira prestação de, no mínimo,
20% do valor da dívida consolidada, sem reduções, e parcelamento do restante em
até 119 prestações mensais, com redução de 30% dos juros e da multa de mora; ou
pagamento da primeira prestação de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada,
sem reduções, e parcelamento do restante, sem descontos, em até 239 prestações
mensais.
MPT protocola ação para obrigar governo a publicar lista suja do trabalho
escravo
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Ministério Público do Trabalho (MPT) protocolou na quarta-feira, 25, um pedido de
execução de sentença para que o governo divulgue o nome das empresas autuadas
por flagrantes de funcionários em situação de trabalho escravo, conhecida como Lista
Suja do trabalho escravo. Na ação, o MPT pede também uma multa de R$ 320 mil pelo
atual descumprimento judicial do governo.
No dia 27 de setembro, a Justiça do Trabalho do Distrito Federal emitiu decisão final
que obrigava a União a publicar a lista imediatamente. No entanto, o Ministério do
Trabalho, que recentemente assinou uma portaria mudando as regras de
caracterização de trabalho escravo, ainda não divulgou o material.
Em nota, os procuradores do MPT dizem que o governo tem tratado o assunto com
“falta de vontade”. “Com essa ação o Ministério Público do Trabalho deseja que encerre
a omissão da União e do ministro do Trabalho em publicar a lista suja atualizada.
Referida omissão já dura mais de 30 dias”, diz a nota, assinada pelos procuradores
Maurício Ferreira Brito, Tiago Muniz Cavalcanti e Luís Paulo Villafañe Gomes Santos.
A lista suja ficou sem atualização entre o período de dezembro de 2014 e março de
2017. A suspensão ocorreu porque um dos empregadores questionou a legalidade do
documento no Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Ricardo Lewandowski
suspendeu a divulgação em dezembro de 2014.
Para manter a sua publicação, a União publicou nova portaria, reformulando os
critérios para inclusão e saída dos empregadores do cadastro. Com essa mudança, a
ministra Cármen Lúcia, relatora da liminar em 2015 no STF, suspendeu a proibição e
autorizou a publicação. No entanto, o Ministério do Trabalho continuou sem publicar o
documento.
Desde então, o assunto entre a sai da Justiça, até que decisão do STF deu aval para a
publicação da lista.
Receita Federal vai dispensar reconhecimento de firma e autenticação de
documentos
27/10/2017 – Fonte: G1
Objetivo é diminuir a burocracia no atendimento aos contribuintes e, com
isso, gerar mais rapidez e simplificação, informou o órgão.
A Secretaria da Receita Federal informou que vai dispensar os contribuintes do
reconhecimento de firma e da autenticação de documentos na solicitação de serviços
ou na juntada de documentos em suas unidades de atendimento.
Segundo o Fisco, o objetivo da medida, que está sendo regulamentada por meio de
portaria, é diminuir a burocracia no atendimento aos contribuintes, pessoas físicas e
jurídicas.

"A inovação possibilitará maior rapidez e simplificação na relação entre o contribuinte
e a instituição, na medida em que traz redução de custos diretos e indiretos atribuídos
ao cidadão no processo de obtenção de serviços perante a Receita Federal", informou
o órgão.
Com a dispensa de reconhecimento de firma, a Receita Federal informou que terão de
ser apresentados os documentos originais de identificação dos intervenientes,
permitindo a comparação das assinaturas.
"Da mesma forma, a apresentação de cópias simples de documentos, desde que
acompanhadas de seus originais, possibilitará a autenticação do documento pelo
servidor da Receita Federal ao qual forem entregues", acrescentou.
A Receita informou que continuará a exigir firma reconhecida somente nos casos em
que a lei determine, ou se houver fundada dúvida quanto à autenticidade da
assinatura.
Juro do cartão de crédito cai 65 pontos em setembro, para 332% ao ano,
menor em quase 3 anos
27/10/2017 – Fonte: G1
Queda dos juros acontece após seis meses de nova regra do cartão de crédito.
Apesar do recuo, juro permanece acima de 300% ao ano. Juro do cartão passa
a ficar próximo da taxa do cheque especial.
Seis meses após o início da vigência das novas regras para o cartão de crédito, a taxa
de juro da modalidade, uma das mais caras do mercado, recuou fortemente, segundo
informações divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira (27).
Em setembro, os juros médios das operações com cartão de crédito somaram 332,4%
ao ano, o que representou uma queda de 65 pontos frente ao patamar do mês anterior,
quando somavam 397,5% ao ano. O patamar de setembro é o menor desde janeiro
de 2015 (326,7% ao ano).
Com a redução, os juros do cartão de crédito se aproximaram, no mês passado, da
taxa média cobrada pelas instituições financeiras no cheque especial - que foi de 321%
ao ano. Em agosto, a taxa do cheque especial estava em 317% ao ano.
Segundo especialistas, o rotativo do cartão e o cheque especial só devem ser utilizados
em momentos de máxima emergência e por um prazo curtíssimo, devido ao seu alto
custo.
A recomendação é que os clientes bancários substituam essas modalidades por linhas
mais baratas, como, por exemplo, o crédito consignado, em que as prestações do
empréstimo são descontadas da folha de pagamentos.
Novas regras do cartão de crédito
Na tentativa de reduzir os juros do cartão, em março o governo anunciou novas regras,
com vigência a partir do mês seguinte, em abril. Uma delas prevê que o rotativo só
pode ser usado até o vencimento da fatura seguinte.
Com o novo formato, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo de 15% do
cartão por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rodar a dívida. Ou o
cliente paga o valor total ou ele precisa parcelar a dívida em outra linha de crédito,
com o juro mais barato.

Essa linha de crédito para financiar a dívida do cartão que "rodou" do mês anterior
deve ter juros menores que a taxa do rotativo. Mas, se pintar um dinheiro extra, nada
impede que o consumidor faça um pagamento integral da dívida.
BC tem se destacado pelo elevado padrão ético, diz Ilan
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quinta-feira, 26, durante
abertura de evento sobre ética pública em Brasília, que a instituição tem se destacado
“pelo elevado padrão ético e pelo comprometimento adotado por seus servidores no
exercício de suas atribuições”.
Segundo ele, “o BC estabeleceu em suas Orientações Estratégicas 2016-2019 o
compromisso com a instituição, a excelência, o foco em resultados, a integração, a
responsabilidade socioambiental e a transparência”.
“Esses são os princípios da Administração Pública no BC que se complementam com a
ética”, acrescentou o presidente do Banco Central.
Em sua fala, Ilan também destacou que a ética se relaciona com bem comum e,
portanto, com administração pública. “Nossa Constituição estabelece, em adição ao
arcabouço expresso, princípios que devem nortear a administração pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, afirmou.
Ilan também citou a importância da ética para a economia. “Na ciência econômica
moderna, há consenso de que instituições fortes são fator importante para o
desenvolvimento socioeconômico”, afirmou.
Segundo ele, apesar de as instituições se fundarem em um arcabouço jurídico-legal,
elas não se sustentam apenas pelo cumprimento da lei.
“Sem a ética, os preceitos legais podem ser distorcidos, ou pode-se reivindicar um
grau de generalidade tal na interpretação dos limites legais que faça com que o sistema
perca sustentação. É o comportamento ético que determinará o sucesso institucional
e, em decorrência, o valor que as instituições podem agregar à sociedade”,
acrescentou.
Ilan e o diretor de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, participaram da
abertura do “XVIII Seminário Internacional Ética na Gestão”, organizado pela
Comissão de Ética Pública, ligada ao Poder Executivo. O evento ocorre nesta quinta e
na sexta na sede do BC, em Brasília.
Governo admite que estuda transformar Caixa Econômica em Sociedade
Anônima
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, confirmou nesta quinta-feira, 26,
as negociações de alternativas para que o banco reforce seu capital e não descumpra
normas internacionais de proteção contra crises no sistema bancário. Ela também
admitiu os estudos para transformar a Caixa em Sociedade Anônima (S.A.). As
informações foram antecipadas pelo Estadão/Broadcast.
Ana Paula explicou que, para fortalecer o capital da Caixa e assegurar sua capacidade
de continuar emprestando, o governo está dando prioridade à operação com o FGTS
que transforma R$ 10 bilhões de dívida que o banco tem hoje com o fundo em
instrumento perpétuo.

Além de pareceres jurídicos, o governo vai consultar o Tribunal de Contas da União
(TCU) sobre a possibilidade de enquadrar esses recursos dentro dos níveis de capital
necessitados pela Caixa.
Segundo a secretária, essa operação seria suficiente para equacionar a situação do
banco, inclusive com alguma folga.
Ana Paula, que preside o Conselho de Administração da Caixa, é defensora da
transformação da empresa em S.A., modelo pelo qual o capital do banco é dividido
em ações. Ela disse que essa opção está em estudo e seria positiva para melhorar a
governança da instituição.
Hoje a Caixa ainda é dominada por indicações políticas. Segundo a secretária, a
transformação do banco em S.A. não afeta sua posição como empresa pública 100%
estatal. “Não há discussão sobre IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês) da
Caixa”, disse.
Modelo
Se a mudança for confirmada, o modelo será o mesmo do Banco do Brasil, cujo
acionista majoritário é a União. Ainda assim, o BB continua sendo um banco público.
Já a Caixa é um banco com único acionista: a União.
O governo vem discutindo com a Caixa uma revisão estatuto do banco e medidas para
adesão da instituição ao programa de governança das estatais da B3 (a Bolsa de
Valores brasileira). Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o banco teve
problemas com perdas relacionadas a decisões erradas de desembolsos.
“A ideia é que a Caixa seja um banco que tenha governança sólida, que faça decisões
de crédito saudáveis e que possa, portanto, ter resultados positivos para o governo e
para a sociedade”, afirmou Meirelles, em entrevista recente ao Estadão/Broadcast.
Consumo de energia sobe 2,4% em outubro; geração aumenta 1,8%
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O consumo de eletricidade no País apresenta um aumento de 2,4% em outubro, em
relação a igual período do ano passado, segundo dados preliminares de medição
coletados entre os dias 1º e 24 deste mês e divulgados nesta quinta-feira, 26, pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Conforme a entidade, no período, o consumo de energia no Sistema Interligado
Nacional (SIN) somou 61.268 MW médios. No Ambiente de Contratação Livre (ACL),
no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, a CCEE aponta
elevação de 9,8% no consumo, índice que já leva em conta as novas cargas de
consumidores vindas do mercado cativo (ACR). Desconsiderando a migração dessas
cargas, o mercado livre teria retração de 3% no consumo.
Já a energia consumida no Ambiente de Contratação Regulado (ACR), no qual os
consumidores são atendidos pelas distribuidoras, ficou praticamente estável (-0,3%),
índice que reflete a migração de consumidores para o mercado livre (ACL).
Desconsiderando a migração, haveria uma alta de 4,5%.
Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, incluindo dados de autoprodutores,
varejistas, consumidores livres e especiais, os setores de veículos (+8,1%),
saneamento (+3,9%) e têxtil (+2,9%) registraram alta no consumo, mesmo quando
a migração é desconsiderada. Os maiores índices de retração, nesse mesmo cenário,
pertencem aos segmentos químico (-6,6%), de bebidas (-5,4%) e extração de
minerais metálicos (-4,6%).

A CCEE também divulgou dados referentes à geração de energia elétrica, que cresceu
1,8% de 1º a 24 de outubro, ante igual etapa do ano passado, totalizando 62.957 MW
médios.
Conforme a câmara, o crescimento foi impulsionado pela maior produção termelétrica,
que registrou alta de 24,4%, e pelo aumento da geração eólica, de 34,6%. A geração
hidráulica, por sua vez, recuou 10%, considerando grandes e pequenas Centrais
Hidrelétricas, reflexo do cenário hidrológico adverso e do baixo nível de
armazenamento de água nos reservatórios das usinas.
Conforme o boletim da CCEE, as usinas integrantes do Mecanismo de Realocação de
Energia (MRE), espécie de condomínio das hidrelétricas que compartilha o risco
hidrológico, deve gerar em outubro o equivalente a 62,5% de suas garantias físicas,
ou 37.784 MW médios em energia elétrica.
Usiminas tem lucro líquido de R$76 mi no 3ºtri
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O grupo siderúrgico Usiminas teve lucro líquido de 76 milhões de reais no terceiro
trimestre, revertendo prejuízo de 107 milhões de reais registrado no mesmo período
do ano passado, de acordo com dados divulgados pela companhia nesta sexta-feira.
A empresa apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 453 milhões de reais no período, ante
307 milhões de reais no terceiro trimestre de 2016.
Vale prevê preços do minério acima de US$65/t em 2018; produção própria
sobe a 390 mi t
27/10/2017 – Fonte: R7
A mineradora brasileira Vale acredita que os preços do minério de ferro devem ficar
acima dos 65 dólares por tonelada no próximo ano, quando a empresa prevê produzir
um total de 390 milhões de toneladas, afirmou nesta quinta-feira o diretor-executivo
de Minerais Ferrosos e Carvão, Peter Poppinga.
O volume será um avanço ante a estimativa de produção para este ano, que deverá
ficar próxima ao limite inferior da faixa projetada de 360 milhões a 380 milhões de
toneladas.
"A gente tem dito frequentemente que nossa 'base case' não será ainda em 2018, mas
vai ser em 2019, de a gente chegar em 400 milhões de toneladas. Portanto, 2018
deve beirar os 390 (milhões de toneladas)", disse Poppinga, destacando que grande
parte da oferta nova da commodity no mundo será da Vale.
Na parte da oferta de minério no mercado transoceânico, Poppinga afirmou que há um
decréscimo dos volumes novos conforme os anos estão passando. Segundo ele, em
2018, é esperada uma oferta nova de 50 milhões de toneladas, ante 115 milhões em
2016, por exemplo.
Por outro lado, o executivo frisou que entre 20 milhões a 25 milhões de toneladas da
China estão saindo do mercado.
"A gente acha que o mercado vai continuar equilibrado em 2018, comparável até ao
mercado de 2017, ou seja preços acima de 65 dólares por toneladas, provavelmente",
afirmou Poppinga.

Petrobras eleva preço da gasolina em 1,7%, e diminui preço do diesel em
0,5%
27/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) da Petrobras definiu nesta quintafeira elevar o preço da gasolina nas refinarias em 1,7%. Já o diesel terá redução de
0,5% nos preços a partir desta sexta-feira, 26.
Segundo a Petrobras, o reajuste na gasolina foi definido porque foi observado variação
acima do limite de 7% fixado pela política de preços da companhia para decisões da
área técnica.
“Nas últimas semanas observou-se um aumento dos preços no mercado mundial de
petróleo e derivados decorrente da redução dos estoques globais e de questões
geopolíticas envolvendo o Iraque e o acordo nuclear com o Irã. Adicionalmente,
verificou-se uma depreciação do valor do real frente ao dólar”, justificou a Petrobras
em nota.
A estatal ressalta que continua com o limite de 7%, para cima ou para baixo, na
variação dos preços para definir sua política ao longo do mês.
Nissan anuncia nova geração do March para o Brasil
27/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Hatch seguirá um projeto local, baseado no Kicks e ‘menos caro’ que a versão
europeia

Nova geração do March europeu, chamado de Micra por lá.
A Nissan confirmou que March ganhará uma nova geração no Brasil em breve. Mas
não será a mesma já vendida na Europa, pelo menos no diz respeito à plataforma.
A marca já trabalha com um novo projeto para o hatch baseado numa plataforma
desenvolvida exclusivamente para os mercados emergentes, incluindo o brasileiro.
A data da mudança, porém, não foi anunciada, mas é provável que um conceito do
novo March aparecerá no Salão do Automóvel de São Paulode 2018.
Segundo José Luis Valls, vice-presidente da Nissan, a nova geração no Brasil usará a
mesma arquitetura ‘V’ já adotada pelo modelo atual - o europeu utiliza a nova
plataforma modular CMF-B. O carro ganhará atualizações feitas para o crossover
Kicks.

Nova geração do March europeu, chamado de Micra por lá.
Para o executivo, o March europeu ficar muito caro para a realidade brasileira, já que
traz um nível de desenvolvimento muito diferente, repleto de tecnologia, além de um
porte bem maior que o fez ser reposicionado no Velho Continente para brigar com Ford
Fiesta e Volkswagen Polo - algo inviável por aqui.
A estratégia do hatch com projeto local é mantê-lo como um modelo de alto volume
de vendas e na mesma faixa de preço que Chevrolet Onix e Hyundai HB20.
Apostar na mesma base também significa para Nissan não efetuar mudanças
significativas na fábrica em Resende (RJ) e assim aproveitar as mesmas peças e
arquitetura do Kicks.

Nova geração do March europeu, chamado de Micra por lá.
Do March europeu, ou Micra, como ele é conhecido por lá, a Nissanpretende aproveitar
somente o design, ou pelo menos deixá-lo bastante próximo, por estar alinhado à nova
identidade visual da fabricante.
A versão emergente crescerá um pouquinho no tamanho, oferecendo um bom espaço
para quatro adultos e malas. Assumirá ainda a boa conectividade presente no Kicks,
conversando bem com os smartphones e valorizando o uso de itens como câmeras de
auxílio. O catálogo terá opções de personalização, com diferentes cores.
Sobre as mudanças no Versa, José Luis Valls não deu detalhes, mas ele deve seguir a
evolução do March, uma vez que o visual de hoje não é um dos mais atraentes do
segmento de três volumes compacto.
Toyota vai eliminar carros apenas a combustão em 2040
27/10/2017 – Fonte: Automotive Business
A Toyota anunciou na quinta-feira, 26, que vai eliminar de sua gama carros com
motores puramente a combustão a partir de 2040. Com a iniciativa a empresa
pretende reduzir em 90% as emissões de CO2 até 2050 na comparação com os
números registrados em 2010. Anunciada no Salão do Automóvel de Tóquio, a meta
converge com a estratégia de outras grandes montadoras, além de estar alinhada à

legislação de países como França e Reino Unido, que já impuseram prazos para
eliminar carros movidos apenas a gasolina ou a diesel.
Apesar do projeto para os próximos anos, por enquanto a companhia é uma das que
apresentou resultados menos consistentes na oferta de automóveis elétricos. Por outro
lado, a empresa acumula anos de experiência com híbridos com o Prius. A estratégia
da Toyota não é apostar apenas em motores elétricos a partir de 2040, apenas eliminar
o powertrain exclusivamente a combustão.
Segundo a montadora, a aposta é diversificar e oferecer uma gama de motores mais
eficientes, incluindo híbridos, elétricos e célula de combustível, atendendo a diferentes
demandas e legislações ao redor do mundo. No Brasil este esforço pode se traduzir
em novas formar de usar o etanol, por exemplo. Há anos a empresa cita a possibilidade
de desenvolver um automóvel híbrido com um motor flex e outro elétrico.
DESENVOLVIMENTO DE BATERIAS DE ESTADO SÓLIDO
A Toyota também anunciou que vai centralizar internamente o seu projeto de baterias
de estado sólido para carros elétricos. A empresa pretende dar um salto com a
tecnologia e oferecer carros com autonomia muito superior aos equipados com
baterias de íons de lítio. A empresa promete ainda um componente mais leve e com
recarga mais rápida, com abastecimento completo em poucos minutos.
A companhia tem joint venture com a Mazda e com a Denso focada na arquitetura de
carros elétricos. Ainda assim, quando se trata de baterias, o plano é manter projeto
independente. A novidade ainda não tem data para chegar ao mercado, mas a
expectativa é de que o primeiro carro com a tecnologia seja lançado no começo da
próxima década.
Lucro do Grupo FCA cresce 35% no ano, para € 2,67 bilhões
27/10/2017 – Fonte: Automotive Business

O Grupo FCA conseguiu melhores resultados no seu balanço mesmo com vendas
globais estáveis, em 3,49 milhões de unidades emplacadas no acumulado do ano até
setembro, informa em comunicado. O lucro da empresa cresceu 35% no comparativo
anual, passando de € 1,97 bilhão para € 2,67 bilhões, ao mesmo tempo em que a
receita líquida teve leve aumento de 1%, para € 82 bilhões.
O Ebit ajustado encerrou os nove meses completos do ano em € 5,16 bilhões, aumento
de 14% sobre o resultado de igual intervalo de 2016, quando o grupo reportou € 4,5
bilhões.
Por região, a
setembro. O
prejuízo de €
€ 59 milhões
item.

FCA divulgou apenas os resultados do terceiro trimestre terminado em
destaque fica para a América Latina, onde a montadora saiu de um
16 milhões (Ebit ajustado, 3º trim./2016) para um resultado positivo de
neste ano. Nas demais regiões, houve crescimento generalizado para o

No item faturamento líquido (receita líquida), também do terceiro trimestre, a América
Latina também se destaca por ter sido a única região onde a FCA registrou
crescimento: os ganhos subiram quase 42%, passando de € 1,49 bilhão para € 2,11
bilhões. Nas demais houve queda de 4% na região Nafta (América do Norte), -9,1%
na Apac (Ásia-Pacífico), e -1,8% na Emea (Europa, Oriente Médio e África).

Na Maserati, marca que a FCA conta em separado, houve queda de quase 6% do
faturamento no último trimestre, para € 821 milhões, embora o Ebit ajustado tenha
melhorado 9,7%, para € 113 milhões.
Na divisão de componentes, que considera as atividades de Magneti Marelli, Comau e
Teksid, o Ebit ajustado cresceu 13,3%, para € 127 milhões, enquanto o faturamento
melhorou 0,9%, para € 2,41 bilhões.
No total, a FCA obteve Ebit de € 1,75 bilhão no terceiro trimestre deste ano, aumento
de 17,2%, enquanto o faturamento teve leve queda de 1,5%, fehcando o período em
€ 26,4 bilhões. O lucro líquido ajustado alcançou € 922 milhões, crescendo 25%,
enquanto o lucro líquido totalizou € 910 milhões, com alta de 50%.
O endividamento líquido industrial ficou estável em € 4,4 bilhões, quando se considera
a variação cambial. Em função deste desempenho, ao longo do trimestre a Standard
& Poors Global Rating elevou a avaliação da FCA de estável para positiva e confirmou
o rating em nível BB.
No balanço, a FCA informa que manteve as projeções de desempenho para o ano: de
€ 115 a € 120 bilhões em receitas líquidas, EBIT ajustado acima de € 7 bilhões, lucro
líquido ajustado acima de € 3 bilhões e endividamento industrial líquido abaixo de €
2,5 bilhões.
Fras-le entra no e-commerce pelo Canal da Peça
27/10/2017 – Fonte: Automotive Business

A fabricante de autopeças Fras-le anuncia sua entrada no e-commerce a partir de
uma parceria com o Canal da Peça, plataforma digital para a venda de autopeças via
internet.
“Encontramos no Canal da Peça a possibilidade de oferecer aos clientes uma solução
que proporciona facilidade de compra e agilidade de entrega em todo o País,
agregando valor à cadeia de distribuição.
E o Canal da Peça nos possibilita reforçar a imagem de nossas marcas e compartilhar
com os clientes informações sobre a empresa e os produtos, sempre respeitando a
nossa rede de distribuidores”, diz o gerente de marketing da Fras-le, Felipe de
Carvalho.
O catálogo eletrônico fica disponível no site comprefras-le.com, ferramenta de fácil
acesso e que auxilia na identificação do produto.
A empresa avalia que fazer da internet um canal direto com o mercado aumenta sua
responsabilidade diante de um cliente cada vez mais exigente e informado, que acessa
informações de qualquer lugar do mundo.
Com isso, acredita que também é importante que os varejistas também entrem no
mundo digital por serem a conexão entre a distribuição e o consumidor.
“Estamos muito felizes nesta parceria com a Fras-le, uma empresa mundialmente
respeitada no setor. É uma honra poder desenvolver soluções digitais e participar
desse novo momento da companhia”, diz o CEO do Canal da Peça, Vinícius Dias.

Banco Mercedes tem 1ª operação do Refrota aprovada
27/10/2017 – Fonte: Automotive Business
O Banco Mercedes-Benz recebeu aprovação do Ministério das Cidades em sua
primeira operação para financiar pelo Refrota, programa que tem como meta renovar
em até 10 mil unidades a frota de ônibus urbanos e metropolitanos no Brasil. A
instituição, a primeira financeira privada a operar com esta modalidade, fechou um
contrato de R$ 8,5 milhões com a Viação Piracicabana, de Brasília, para a aquisição
de 25 ônibus.
O Refrota, que foi lançado pelo governo em dezembro de 2016 (leia aqui) começou a
ser oferecido pelo Banco Mercedes em agosto.
“A inclusão do Refrota em nosso portfólio é fundamental para garantir as melhores
opções de negócios para nossos clientes. Este, com certeza, é o primeiro de muitos
negócios”, afirma o diretor comercial, Diego Marin.
Para sustentar os financiamentos do Refrota, o governo destinou R$ 3 bilhões para o
ano de 2017, proveniente da captação dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço). Podem participar empresas do setor privado, que trabalham com
transporte público coletivo urbano.
O programa contempla veículos do sistema de transporte rodoviário do tipo microônibus, miniônibus, midiônibus, ônibus básico, padron, articulado e biarticulado. De
acordo com o Ministério das Cidades, hoje o sistema de transporte coletivo conta com
107 mil ônibus e mais de 30 milhões de usuários por dia.
FCA atinge meta de consumo, mas fica sem desconto extra de IPI
27/10/2017 – Fonte: Automotive Business

A FCA Fiat Chrysler conseguiu cumprir a meta de redução de consumo de 12%
imposta pelo programa Inovar-Auto e está certa de que haverá mais desafios com a
nova política industrial Rota 2030: “Acreditamos que o novo programa vai estabelecer
algo entre 10% e 15% de redução de consumo”, afirma o gerente de plataforma fuel
safe, Sandro Soares.
Ele admite que a Fiat não buscou a redução de 15,4% no consumo, necessária para a
obtenção de um ponto porcentual de abatimento no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), “porque haveria um balanço negativo, o investimento
necessário seria maior que o retorno”.
Isso ocorre porque a redução de consumo é aferida a partir de todos os carros vendidos
pela montadora e, no caso da FCA, entram nessa conta os veículos pequenos e
atualizados mas também modelos maiores e naturalmente mais gastões, nacionais e
importados.
Vale dizer que Audi, Ford e Nissan alcançaram essa meta em outubro de 2016 e por
isso já vêm utilizando em 2017 o benefício do abatimento do IPI.

Em evento sobre eficiência energética realizado pela FCA, o executivo falou das
tecnologias aplicadas ao modelo Argo e em outros carros do grupo. Entre os
investimentos feitos no Brasil para atender às metas de eficiência energética impostas
pelo Inovar-Auto está a reformulação da fábrica de motores, que consumiu R$ 1
bilhão.
No pequeno Fiat Mobi, lançado em abril de 2016, a empresa empregou R$ 1,3 bilhão.
E o novo Argo custou mais R$ 1,5 bilhão. “Não consigo dizer quanto investimos
somente em eficiência energética porque seria difícil separar isso da evolução do
portfólio”, afirma Soares.
“Somente em pneus temos de lidar com o atrito com o solo, com o aro, com o ar
externo e interno e também com a histerese (deformação) do material. Tudo isso são
fontes de perda de energia que nos levam a procurar a ajuda dos fabricantes”, diz
Soares, citando Bridgestone, Continental, Dunlop e Pirelli como fornecedoras do Argo.
O executivo informa que esses fabricantes atenderam não só aos requisitos de baixa
resistência ao rolamento (e, portanto, de economia de combustível), mas também de
conforto, segurança e dirigibilidade em diferentes condições.
A redução de consumo conseguida com o Argo e outros Fiat também ocorre a partir
de componentes atualizados como eletroventiladores (ventoinhas) sem escovas e
alternadores inteligentes, tudo para “roubar” menos energia do motor em
funcionamento: “Todo novo carro exige entendimento com fornecedores como Magneti
Marelli, Bosch, Denso ou Valeo, por exemplo, porque nem tudo o que precisamos são
‘itens de prateleira’, prontos para ser instalados”, recorda Soares.
Outros trabalhos para redução de consumo foram feitos a partir da utilização de maior
quantidade de aços de alta resistência, que permitiram a produção de um automóvel
mais leve e seguro. Segundo a Fiat, na comparação com o Punto, a carroceria do Argo
pesa 42 quilos a menos, apesar de ser mais espaçosa. Ela também tem rigidez à torção
7% maior e utiliza suspensões 12,8 kg mais leves.
A utilização de apêndices aerodinâmicos, do sistema Start-Stop, do indicador de
troca de marcha, da direção com assistência elétrica e de lubrificantes de motor e
transmissão mais modernos e com menor viscosidade também contribuíram para a
redução de consumo.
Veja a seguir os itens aplicados no Argo e a economia obtida*:
Motor 1.8 e novo câmbio – 5%
Pneus de baixa resistência ao rolamento – 4,5%
Aerodinâmica – 2%
Lubrificantes de motor e câmbio – 1%
Direção elétrica (em vez de hidráulica) – 1%
Start-Stop – 3%
Alternador inteligente – 1,5%
Troca de marchas no momento apropriado – 1,4%
*Resultados a partir da comparação entre o antigo Punto 1.6 Sporting e o Argo HGT
1.8, ambos com câmbio manual

