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DESTAQUES SEMANAIS 23/2018 - INDÚSTRIA PARANAENSE



CNI

APRESENTA PROPOSTAS AO GOVERNO PARA ACELERAR A RETOMADA DA

NORMALIDADE NO

BRASIL



JUSTIÇA COBRA TRANSPARÊNCIA DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO



INDÚSTRIA JÁ CORTA CUSTOS COM USO DE REALIDADE AUMENTADA



TECNOLOGIA AMPLIA CRÉDITO PARA MICROEMPRESA



PROPINA

SINDICAL É PRÁTICA ANTIGA E MUDOU SÓ DE DONO NO GOVERNO

TEMER


SINDICATO VENDE ATÉ TERRENO PARA SOBREVIVER



TST ESTÁ LONGE DE CHEGAR A UM CONSENSO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA



MINISTRO VÊ USO POLÍTICO DA OIT EM CASO TRABALHISTA



SEIS

MESES APÓS REFORMA TRABALHISTA, ARRECADAÇÃO DE SINDICATOS

DESABA

88%



‘NÃO VALE CHORAR PELA REFORMA APROVADA’, AFIRMA DIRETOR DO DIEESE



DEMOCRACIA, CONFIANÇA E CONHECIMENTO POLÍTICO



A

CONTA DA GREVE CHEGOU: DUAS MEDIDAS QUE VÃO PESAR NO BOLSO DOS

PARANAENSES



PROCON-PR NOTIFICA 50 POSTOS POR PREÇO ABUSIVO DURANTE GREVE DOS
CAMINHONEIROS



TOTAL DE POBRES PODE CRESCER EM 35 MILHÕES



A

QUANTAS ANDA O PROJETO DA NOVA FERROVIA ENTRE

PARANAGUÁ E MATO

GROSSO DO SUL?


ARTIGO: PREJUÍZOS E LIÇÕES DA GREVE DOS CAMINHONEIROS



CÂMARA

PODE

VOTAR

TRANSPORTE DE CARGAS

NESTA

SEMANA

PROJETO

QUE

REGULAMENTA



ARTIGO: O CICLO INFINITO DA IGNORÂNCIA COLETIVA



DEPOIS

DO DIESEL, GOVERNO ESTUDA CONTROLAR PREÇO DA GASOLINA E DO

GÁS



DÓLAR OPERA EM QUEDA SEGUINDO MERCADO EXTERNO



IPC-S SOBE 0,41% EM MAIO APÓS ALTA DE 0,34% EM ABRIL, REVELA FGV



CÂMBIO
DO

PARA FIM DE

2018

SOBE DE

R$ 3,48

PARA

R$ 3,50

NA PROJEÇÃO

FOCUS



EX-DIRETOR DA CAIXA DENUNCIA PROPINAS DO SETOR DE ENERGIA



‘EMPRESA VAI TER DE RECUPERAR A CREDIBILIDADE’, AFIRMA LEME



PRODUÇÃO
ANOS, DIZ



APÓS 2

DE DIESEL NO

BRASIL

CAI

8%

ATÉ ABRIL E É A MENOR EM

15

0,68%

NO

ANP

ALTAS SEGUIDAS,

PETROBRAS

ANUNCIA REDUÇÃO DE

PREÇO DA GASOLINA NAS REFINARIAS



COM

GREVE, PRODUÇÃO DE CARROS DEVE CAIR

20%

E QUEBRAR SEQUÊNCIA

DE ALTAS



ECONOMISTAS REDUZEM EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO NESTE ANO A 2,18%
NA ESTEIRA DE GREVE DE CAMINHONEIROS, MOSTRA



ALTA

FOCUS

DA MATÉRIA-PRIMA DEVE DIFICULTAR RECUPERAÇÃO DE SETOR DE

COMPÓSITOS



FCA FARÁ QUATRO NOVOS SUVS NO BRASIL, UM JEEP E TRÊS FIAT



MARCHIONNE

AUMENTA PRODUÇÃO DE

PARA FRENTE O COMANDO DA



SUVS

E SE PREPARA PARA PASSAR

FIAT CHRYSLER

GOVERNO DIZ QUE EXPORTAÇÕES CAÍRAM 36% EM MAIO EM RAZÃO DA GREVE
DOS CAMINHONEIROS



EMPRESAS

ERRAM CONFIGURAÇÃO DO

GOOGLE

E DEIXAM COMUNICAÇÃO

PARTICULAR EXPOSTA NA WEB



EUA

PUBLICAM ENTRADA EM VIGOR DE RESTRIÇÕES A AÇO E ALUMÍNIO DO

BRASIL, DIZ MDIC


NOTA

À IMPRENSA DOS MINISTROS DAS

RELAÇÕES EXTERIORES

E DE

INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS


BRASIL ESTÁ ATRASADO EM TRIBUTAÇÃO DIGITAL



SAIBA

QUAIS SÃO E OS PRINCIPAIS ERROS AO ESCOLHER UM REGIME

TRIBUTÁRIO



EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS TÊM ATÉ JULHO PARA ADERIR AO ESOCIAL



SAIBA

O QUE É O ESOCIAL, O SISTEMA QUE TRAZ MUITO MAIS PRATICIDADE

PARA SUA EMPRESA

CÂMBIO
EM 04/06/2018
Compra

Venda

Dólar

3,744

3,745

Euro

4,379

4,380

Fonte: BACEN

Tabela de Fretes Rodoviários Resolução da ANTT de 30/05/18
04/06/2018 – Fonte: FIEP
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) disponibiliza, para
conhecimento, a Resolução nº 5.820, de 30 de maio de 2018 da Agência Nacional de
Transportes Terrestres, onde publica tabela com preços mínimos em caráter
vinculante, referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo
carregado, instituído pela Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de
Cargas, nos termos da Medida Provisória n. º 832, de 27 de maio de 2018.
Clique na imagem e acesse o documento completo

Destaques Semanais 23/2018 - Indústria Paranaense
04/06/2018 – Fonte: FIEP
Resumo do Diário Oficial
Atos do Poder Legislativo
Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018
“Altera as Leis nºs 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de
agosto de 1991, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.833, de 29 de dezembro de
2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 11.457, de 16 de março de 2007, e o DecretoLei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977", com vetos (Mensagem 299, de 30 de maio
de 2018).
Origem: PLC 52/2018 (PL 8456/2017 do Poder Executivo)
Foco: Compensação de Contribuições Sociais no eSocial e revogação da desoneração
da folha de pagamentos.
Fonte: CNI
Atos do Poder Executivo
Medida Provisória nº 838, de 30 de maio de 2018
“Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel".
Fonte: CNI
Decreto nº 9.392, de 30 de maio 2018
“Regulamenta o inciso I do caput do art. 1º da Medida Provisória nº 838, de 30 de
maio de 2018, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à
comercialização de óleo diesel”.

CNI apresenta propostas
normalidade no Brasil

ao

governo

para

acelerar

a

retomada

da

04/06/2018 – Fonte: CNI
Confederação Nacional da Indústria tem expectativa de que operação logística nas
estradas seja completamente retomada até a próxima semana

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia que há melhoras pontuais na
distribuição de insumos e produtos, o que permitirá a retomada gradual da produção.
A expectativa é que a operação logística nas estradas se normalize até a próxima
semana. O ritmo da retomada da produção industrial deverá variar de acordo com os
setores.
Em reunião realizada nesta quarta-feira (30) na Casa Civil com representantes do
governo e confederações nacionais, a CNI apresentou propostas para reduzir os danos
e acelerar a volta da atividade industrial.

Entre as demandas, estão o aumento das ações de desobstrução de vias e proteção
de cargas e caminhões; prioridade na proteção de cargas críticas e de alto risco
(produtos químicos, insumos hospitalares, alimentos); extensão da validade de notas
fiscais para circulação de produtos; e ampliação de prazo para recolhimento de tributos
para viabilizar pagamento de salários aos trabalhadores.
A indústria brasileira, representada pela CNI, pelas federações estaduais e pelas
associações setoriais, reitera a urgência da normalização de todas as atividades
produtivas para o bem de todos os brasileiros.
Na reunião no Palácio do Planalto do setor produtivo com o governo, a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) foi representada pelo presidente da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, e pela diretora de
Relações Institucionais da CNI, Mônica Messemberg.
Justiça cobra transparência das empresas de capital aberto
04/06/2018 – Fonte:EM.com

Na bolsa brasileira, só metade das empresas listadas informa o ganho máximo de seus
diretores (foto: Cris Faga/Fox Press/Esatdão Conteúdo 25/5/17)
São Paulo – O Tribunal Federal do Rio de Janeiro decidiu de forma unânime que as
empresas de capital aberto terão que dar publicidade à remuneração média dos seus
executivos, numa vitória histórica da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da
governança corporativa no Brasil. Ainda cabe recurso, mas nenhum deles com efeito
suspensivo. Ou seja: assim que a decisão for publicada, todas as empresas listadas
em bolsa vão ter que divulgar dados de remuneração média, máxima e mínima dos
diretores, exigidos pela Instrução CVM 480 desde 2009.
A decisão resolve pendenga criada em 2010, quando o Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças (Ibef) obteve liminar que suspendeu a medida de
transparência – contrariando uma tendência adotada em todo o mundo, especialmente
após a crise financeira de 2008.
A informação é relevante porque, apesar de os acionistas terem que aprovar o total
de remuneração global a ser paga a todos os diretores em assembleia, não é possível
saber quanto ganha cada um deles individualmente – e se uma parcela desse valor
total está sendo direcionada de forma desproporcional para algum executivo.
Um levantamento feito recentemente pelo jornal Valor Econômico mostrou que, de
214 companhias listadas na Bolsa, apenas em metade dos casos é possível saber a
remuneração máxima paga a diretores. Boa parte das empresas preenche o formulário
de forma incorreta, o que revela predisposição para ocultar os valores reais. O que
mais impressiona é que 23% delas – incluindo gigantes como a mineradora Vale – se
apoiam na liminar do Ibef para não divulgar o número.
A alegação principal do Ibef é que a norma coloca em risco o direito de privacidade,
ainda que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, o salário do executivo
não seja divulgado de forma nominal. O instituto chegou a apresentar um parecer

contrário à norma da CVM feito por Luís Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo
Tribunal Federal.
Na primeira instância, o choro colou: o juiz Firly Nascimento Filho deu ganho de causa
ao Ibef em maio de 2013. Na sentença, ele disse que “os executivos não se confundem
com agentes públicos, cujas remunerações podem ser levadas ao conhecimento da
comunidade, uma vez que derivados de verbas públicas” e citou a “violência brasileira”
como uma das causas do sigilo.
A CVM recorreu, mas o recurso demorou quase cinco anos para ser julgado. Na semana
passada, os três desembargadores deram ganho de causa à autarquia.
“Nenhum desembargador comprou os argumentos furados lá de trás, que pertencem
a um Brasil velho e preso às trevas”, disse Mauro Cunha, presidente da Associação
Brasileira de Mercado de Capitais (Amec). “Os tempos são outros e ganhou a
transparência”.
A Amec e a Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais) participaram do processo como amicus curiae (pessoa ou
entidade estranha à causa que auxilia o tribunal oferecendo esclarecimento sobre
questões essenciais ao processo). Os advogados Walter Albertoni, Eduardo Boccuzzi e
Renato Vetere produziram memoriais defendendo a validade da regulamentação da
CVM.
Pressão
Nos últimos anos, diversos fundos vêm pressionando por mais transparência em
relação à remuneração. A Glass Lewis, que aconselha investidores estrangeiros para
votação em assembleia, recomenda abstenção em todas as decisões envolvendo
remuneração em empresas que não dão publicidade à remuneração média.
O fundo britânico Hermes, que administra mais de 33 bilhões de libras e é conhecido
por seguir princípios de governança e sustentabilidade (ESG), resumiu a questão num
documento recente sobre governança, direcionado ao Brasil:
“Nas organizações em que o pagamento dos funcionários representa uma parcela alta
dos custos gerais, temos a preocupação de que os níveis de remuneração e os critérios
de desempenho possam criar incentivos perversos e de curto prazo para os
funcionários.
Por isso, incentivamos as empresas a melhorar sua divulgação sobre como os
incentivos atribuídos às pessoas com capacidade de afetar materialmente o
desempenho do negócio estão vinculados aos interesses dos acionistas de longo
prazo.”
COMO É NO EXTERIOR
Países como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha expõem os salários dos executivos
de empresas de capital aberto há bastante tempo.
O argumento usado em defesa do projeto é que ele melhora as práticas de governança
e que os acionistas têm o direito de saber como o dinheiro da companhia está sendo
gasto.
Remunerações excessivas podem ser encaradas como governança fraca, o que
aumentaria o risco da empresa. No Brasil, os críticos das novas regras alegam
questões de segurança para manter os salários dos executivos sob sigilo.

Indústria já corta custos com uso de realidade aumentada
04/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Tecnologia é usada principalmente para reparos de equipamentos à distância

Exibição do Hololens, da Microsoft - Fabian Bimmer - 22.abr.18/Reuters
Em 2016, a realidade aumentada entrou para o imaginário popular com o jogo
Pokemon Go. É a tecnologia que permite sobrepor imagens e interações virtuais ao
ambiente ao redor do usuário, usando uma câmera.
Dois anos depois, o Pikachu cedeu lugar a um manual de instruções de como consertar
um elevador, e quem está empolgado não são adolescentes correndo pelas ruas, e
sim empresários em busca de corte de custos e eficiência em processos industriais.
Segundo um estudo da empresa de software PTC, o mercado de realidade aumentada
(AR, na sigla em inglês) movimentou US$ 2 bilhões em 2017 (cerca de R$ 3,5 bilhões).
A estimativa para 2018 é US$ 7 bi (R$ 25 bi), e para 2021, US$ 63 bi (R$ 222 bi).
Os setores na vanguarda são os de produtos industriais, software e automóveis. Na
publicidade, a transição é mais lenta. Uma pesquisa da consultoria BCG que ouviu 200
anunciantes nos Estados Unidos mostrou que 90% planejam usar a tecnologia em suas
campanhas, mas só 10% já a incorporaram de fato.
"Há cinco anos, já havia teste piloto de AR nas fábricas. Hoje, tem aplicações
concretas, inclusive no Brasil, apesar de a adoção não ser enorme", diz Julien Imbert,
sócio do BCG.
A AR demorou para se popularizar porque se baseia em aprendizado de máquina. É
preciso um grande volume de imagens para treinar os algoritmos a identificar padrões,
o que beneficia o Facebook e a Microsoft, que têm exércitos de dados à sua disposição.
Na conferência do Facebook, a F8, em maio, a realidade aumentada no Messenger e
no Instagram foi destaque.
Apesar de a aplicação prática ser um efeito de orelhas de cachorro ou de gatinho nas
"stories", isso significa que a inteligência artificial da empresa está aprendendo com
base nas postagens, o que é útil para outros fins, inclusive para direcionar anúncios.
Ou seja, mesmo os usos mais fúteis da análise de imagens e vídeos treinam os
músculos de inteligência artificial das empresas.
A Apple deve anunciar um novo pacote de realidade aumentada para seus celulares
ainda nesta semana, segundo a agência Bloomberg.
Mas a gigante que mais vem se beneficiando diretamente da realidade aumentada é a
Microsoft. Seu produto é o Hololens, um óculos com uma estética de capacete
industrial que já é adotado por empresas como a alemã Thyssenkrupp, de elevadores.
"Podemos resolver um problema em um elevador do México aqui do Brasil", diz Paulo
Manfroi, vice-presidente de serviços da Thyssenkrupp na América Latina. O técnico
enxerga as informações sobrepostas enquanto conserta ou faz manutenção na
máquina.

A Tetra Pak, que vende equipamentos de processamento e envase de bebidas,
também faz manutenção à distância com os óculos da Microsoft desde abril do ano
passado.
"Vimos que conseguíamos conectar pessoas que têm conhecimento técnico com as
que trabalham na linha de frente", diz Edison Kubo, diretor de desenvolvimento de
novos negócios da Tetra Pak.
São mais de 5.000 máquinas no Brasil que recebem essa assistência remota quando
quebram. "O leite não pode ficar armazenado no tanque por mais de 48h, então
quando uma máquina fica parada, há muito desperdício."
Tecnologia amplia crédito para microempresa
04/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Nova regra permite que startups financeiras concedam empréstimo a
pequenos sem intermédio de bancos
Uma resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovada em abril tem tudo
para aquecer ainda mais um mercado que já vinha fazendo a diferença para os
pequenos empreendedores: o de microcrédito.
A nova regra permite que empresas de tecnologia do setor financeiro, as chamadas
fintechs, concedam crédito sem que um banco precise intermediar a operação.
Num primeiro momento, a resolução deve reduzir custos e aumentar a concorrência.
Ainda não se sabe exatamente quantas fintechs há no país. Está em curso o primeiro
censo do segmento, fruto de parceria da ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs)
com a PricewaterhouseCoopers Brasil.
No entanto, a ABFintechs arrisca uma estimativa: a de que suas 350 associadas
correspondam a 85% do total. Destas, a associação calcula que 18% trabalhem no
segmento de crédito.
As fintechs já atuavam legalmente, mas com regras que não haviam sido criadas
especificamente para elas. "Agora será possível operar sob o regimento do Banco
Central, o que resultará em maior segurança e credibilidade para as operações", afirma
Stephanie Fleury, diretora da associação.

Leonardo Rocha, proprietário da lanchonete Dog Mania, em Guaianases, zona leste de
São Paulo - Marlene Bergamo/Folhapress
A fintech Biva concedeu R$ 40 milhões em microcrédito em três anos. O limite dos
empréstimos, que no começo era de R$ 50 mil, já subiu para R$ 800 mil. O valor de
entrada é de R$ 3.000. A taxa de juros vai de 2% a 5% ao mês para pagamento em
até 24 parcelas.

"Expandimos o crédito, mas mantivemos o foco no microempreendedor. Ele deve ter
CNPJ e, no mínimo, um ano de atuação", diz o engenheiro Diego Lissoni, 29 anos, um
dos sócios da fintech.
Os recursos vêm de investidores, todas as pessoas físicas, que podem aplicar o
dinheiro em uma única empresa ou em várias agrupadas.
A Biva cobra uma taxa de captação, de 3% a 4% do valor do empréstimo, e dá
garantias ao investidor.
"Quando financiamos um empreendimento, informamos a rentabilidade esperada para
quem investiu. Se o valor não for atingido, a gente cobre", afirma Lissoni.
Na análise de crédito, não basta o candidato a empréstimo ter o nome limpo.
É preciso, ainda, convencer a fintech de que a empresa é saudável --e que o dinheiro
investido vai se converter em lucro rapidamente.
"Priorizamos empréstimos para capital de giro, aquisição de equipamentos ou de
estoque e contratação de mão de obra, porque o pagamento das parcelas já começa
um mês depois da liberação", diz Lissoni, da Biva.

Denise Della Nina de Andrade, dona da locadora de brinquedos Okipoki, em SP Marcelo Justo/Folhapress
Denise Della Nina de Andrade, 38, é dona de uma locadora de brinquedos e
equipamentos para bebês, a Okipoki, que passou no crivo da fintech. Em 2016, quando
a empresa completou 18 meses de vida, precisou de um empréstimo para renovar o
estoque.
"Tentei em banco e não consegui, porque meu faturamento era pequeno, e a
burocracia, enorme. Na Biva, não obtive os R$ 10 mil que pedi, apenas R$ 3.000, em
12 vezes. Mas o valor já fez diferença para meu fluxo de caixa", diz Denise.
Ela já quitou a dívida e planeja bater à porta da fintech de novo. "Vou precisar investir
em brinquedos mais caros."
A plataforma para pagamentos online Mercado Pago entrou em janeiro de 2018 no
setor de oferta de crédito com metas agressivas. Em um semestre, foram emprestados
mais de R$ 500 milhões.
De acordo com o engenheiro Túlio Oliveira, 37, diretor do Mercado Pago no Brasil,
70% dos clientes são pessoas físicas. "É gente que vende artesanato ou chefia
pequenas confecções e processa milhões conosco todos os meses. Muitos deles nem
sequer têm conta bancária e mais de 40% nunca conseguiram crédito em bancos", diz
Oliveira.

A taxa de juros vai de 2,5% a 5,5% ao mês, dependendo do perfil. A plataforma não
divulga o índice de inadimplência, mas classifica a carteira como "muito saudável".
"Consultamos dados externos em birôs de crédito, mas também conhecemos o
histórico desses clientes. Sabemos qual o volume de pagamentos que ele processa, se
tem ponto fixo ou se trabalha como ambulante."
Os grandes bancos comerciais ainda detêm a maior fatia da carteira de microcrédito.
Desde 2003, eles são obrigados por lei a destinar 2% dos saldos dos depósitos à vista
em operações de microcrédito.
Em 15 anos, o Santander investiu R$ 5 bilhões no programa Prospera. O valor médio
dos empréstimos é de R$ 2.600, mas é possível obter crédito a partir de R$ 500.
Quem contrata o serviço pela primeira vez paga de 2,49% a 4% ao mês e só consegue
parcelar o pagamento em quatro vezes. Nos empréstimos seguintes, bons pagadores
podem parcelar em até dez vezes, e a taxa de juros cai.
Para o economista Tiago Abate, 37, superintendente do Prospera Santander, a
vantagem do programa é garantir acesso a quem sempre atuou à margem do sistema
bancário.
Segundo o Banco Central, 81% dos MEIs brasileiros não têm relacionamento com o
sistema financeiro formal.
"Nosso cliente é a pessoa física com características de um CNPJ pequeno. Ele não tem
holerite nem contador, e a maioria está na informalidade. Ainda assim, a inadimplência
é até seis vezes menor que nas carteiras de crédito convencionais", diz Abate.
Para que esses microempreendedores não precisem bater à porta da agência bancária,
o banco vai até eles. Vinculados a 34 filiais do Nordeste, Norte e Sudeste, 400 agentes
de crédito percorrem comunidades de baixa renda.
Foi assim que Leonardo da Silva Rocha, 29, descobriu que poderia pedir um
empréstimo. Morador de Guaianases, extremo leste de São Paulo, ele tinha aberto a
lanchonete Dog Mania, em junho de 2016, e precisava equipar a loja.
"Recebi a visita de uma agente e gostei das condições. Peguei R$ 4.000 para pagar
em seis vezes. Comprei estufa, freezer, coifa e chapa, fiz consertos e arrumei a
decoração."
Pago o último boleto, Leonardo partiu para um segundo empréstimo. Viu as melhorias
se refletirem em vendas e planeja um terceiro, "depois que pagar a última parcela".
Panorama do microcrédito no Brasil
R$ 9,3 bilhões
foi o saldo da carteira de crédito de microempreendedores, entre pessoas físicas e
pessoas jurídicas, em 2016
R$ 1.731
é o valor médio dos empréstimos
18,5%
é a taxa de inadimplência no microcrédito, a mais alta entre todos os portes
81%
dos MEIs brasileiros não têm relacionamento nenhum com o sistema financeiro formal
Fonte: Panorama do Crédito Concedido a Microempreendedores Individuais, do Banco
Central do Brasil, dados de novembro de 2017
Fonte: Panorama do Crédito Concedido a Microempreendedores Individuais, do Banco
Central do Brasil, dados de novembro de 2017

Propina sindical é prática antiga e mudou só de dono no governo Temer
04/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
PF pode até ser capaz de interromper negociatas no Trabalho, mas não
impedir que outras surjam
Na manhã de quarta-feira (30), enquanto o Palácio do Planalto buscava uma solução
para a crise do diesel, a Polícia Federal desmantelava um esquema de venda de
registro sindical no Ministério do Trabalho, a um quilômetro do gabinete do presidente
Michel Temer (MDB).
O episódio teve uma repercussão política tímida em meio à crise nas estradas. Vários
fatores podem explicar a inércia. Um deles é a tranquilidade com que partidos, sob
uma bandeira fajuta do trabalhismo, controlam esse nicho lucrativo há vários anos
sem serem importunados.

O deputado Jovair Arantes (PTB) protocola sua candidatura à Presidência da Câmara
dos Deputados, em fevereiro de 2017 - Alan Marques - 1º;fev;2017/Folhapress
Outro é a banalização da corrupção. Perdemos referências diante de escândalos
impensáveis tempos atrás. Qual a relevância política de um registro sindical fraudado
perto de um assessor presidencial carregando uma mala com R$ 500 mil?
A resposta é que ambos deveriam ter o mesmo peso. O fato de o Planalto e o
Congresso terem rasgado a fantasia nos últimos anos não liberou a prática do achaque
no segundo escalão.
A autorização para um sindicato funcionar pode custar, nos porões mal frequentados
de Brasília, muito mais que os R$ 500 mil levados pelas rodinhas de Rocha Loures.
E quem age de forma espúria no andar de baixo o faz a mando dos velhos caciques
que estão no de cima.
Preso, Leonardo Arantes, ex-secretário-executivo do Trabalho, número 2 da pasta, é
sobrinho do deputado Jovair Arantes (PTB-GO), cujo gabinete foi vasculhado pela PF.
Outro investigado é Paulinho da Força (SD).
A farra sindical não é um privilégio do governo Temer. O PDT fez a festa na era petista.
Em 2011, assessores de Carlos Lupi, então ministro do Trabalho, foram pegos.
Desmoralizado, Lupi, hoje fiador da campanha de Ciro Gomes, se mandou —e o
esquema só mudou de dono.
Na UTI política, Temer não quer confusão com PTB e SD. Presidenciáveis ignoram o
passado e o presente dessas siglas. Flertam com elas sem pudor em busca de tempo
de TV.
A PF, sozinha, pode até ser capaz de interromper negociatas em curso, mas não
impedir que outras surjam.

Leandro Colon - É diretor da Sucursal de Brasília. Foi correspondente em Londres.
Venceu dois Prêmios Esso e um Prêmio Folha.
Sindicato vende até terreno para sobreviver
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR
Imóveis para alugar, carros à venda e cortes de pessoal. A rotina dos sindicatos não
tem sido fácil nos primeiros meses de reforma trabalhista. Desde o fim do ano passado,
o texto, que retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, tem forçado o dirigente
a cortar custos e buscar fontes alternativas de receita para sobreviver.
O jornal O Estado de S. Paulo ouviu alguns dos sindicatos laborais que mais
receberam recursos em 2016 e 2017, antes da reforma entrar em vigor. A maioria
deles teve de cortar na carne para equilibrar as contas. A dependência do imposto tem
cobrado caro e o sentimento é de preocupação. No Sindicato dos Securitários de São
Paulo, por exemplo, 80% da receita vem da contribuição, que agora é facultativa.
Os representantes dos químicos de São Paulo não tiveram outra saída além de fechar
as quatro subsedes. Os imóveis, que são próprios, ficarão sem uso por tempo
indeterminado. Eles dizem que ainda tentam redefinir prioridades na atuação do
sindicato e que desde a reforma intensificaram a presença na porta das fábricas.
Para economizar, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços
a Terceiros (Sindeepres) teve de desativar 3 dos 14 andares da sua sede, no centro
de São Paulo. Os espaços serão alugados ou vendidos. Eles também estão vendendo
um imóvel que era usado para atividades de apoio, em Santos, e um terreno na cidade
de Ilha Comprida.
“A reforma trabalhista pegou todo mundo de surpresa. No ano passado, recebemos
R$ 6,7 milhões de contribuição. Este ano, esse valor passou para R$ 1,2 milhão,
poucos trabalhadores contribuíram. Ainda assim, conseguimos chegar a um equilíbrio
entre receitas e despesas, mas não é nada fácil”, diz o presidente, Genival Leite.
Antonio Neto, do Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de
Dados, diz que a reforma desconsiderou o modelo sindical brasileiro. “Mas nós estamos
otimistas que o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer a necessidade do
financiamento.”
O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em telecomunicações (Sintetel-SP),
Mauro Britto, reconhece que é preciso se reinventar. “Fizemos uma parceria com
escolas técnicas, para que os trabalhadores pudessem estudar por R$ 145. A condição
para participar é ser sócio. Conseguimos 1.600 novos filiados apenas em abril.”
Reajuste
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) havia
estimado, em novembro, que cerca de 100 mil empregados diretos e indiretos que
atuam em entidades sindicais seriam afetados pela reforma.
No sindicato dos trabalhadores da construção de São Paulo, os cortes quase
extinguiram o setor que prestava serviço médico aos filiados. “Dos 450 funcionários,
ficaram 150. O atendimento foi mantido porque fizemos uma parceria com uma
entidade do setor, mas quase todos os médicos contratados do sindicato foram
demitidos”, diz o presidente do Sintracon-SP, Antonio de Sousa Ramalho.
“O desafio agora é continuar oferecendo benefícios sem poder aumentar a despesa.
Essa matemática virou rotina. Infelizmente, a reforma pegou quase todo mundo
desprevenido”, diz ele.

O Sintracon-SP também teve de vender uma subsede que ficava em Taboão da Serra,
na Grande São Paulo.
O corte no quadro de pessoal não afetou apenas os sindicatos. O próprio Dieese, que
até o ano passado tinha uma equipe de 360 pessoas, ficou com 230. E deve operar o
ano que vem com a metade do orçamento de 2015.
“O ajuste não foi pequeno e não descartamos mais cortes. A nossa fonte de
financiamento é sindical e de convênios e contratos. Neste momento, em que a crise
fiscal dos Estados cria dificuldades, a interrupção de uma parceria nos leva a perder
um funcionário que tinha sido treinado por décadas”, diz o diretor técnico, Clemente
Ganz Lúcio.
TST está longe de chegar a um consenso sobre a reforma trabalhista
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-06-2018)
Medida que reduziria insegurança jurídica ainda aguarda análise dos
ministros do Tribunal Superior do Trabalho

Foto: Marcos Santos/ USP Imagens/Fotos Públicas
No escritório do advogado trabalhista Felipe Vidigal de Oliveira, no centro de Brasília,
a reforma trabalhista não diminuiu a demanda de ações. Pelo contrário. A expectativa
do advogado é de ajuizar mais processos em 2018 do que no ano passado. “Como as
convenções coletivas agora estão acima da lei, vão se multiplicar os questionamentos
sobre o respeito a elas”, prevê Oliveira.
Os clientes não desistem das ações mesmo quando informados do risco de pagarem
as custas processuais e os honorários dos advogados em caso de derrota, uma medida
da nova lei para frear a multiplicação das ações na Justiça. “Nenhum deles desistiu.
Mas sempre alerto sobre os riscos e não aceito o caso se avaliar que não há chance
de vitória”, completa o advogado, em meio à insegurança jurídica trazida pela nova
lei trabalhista.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) ainda não chegou a um consenso sobre nenhum
dos mais de cem pontos da Consolidação das Leis do trabalho (CLT) alterados pela
reforma. O mais perto disso é a proposta de resolução apresentada há duas semanas
por uma comissão especial formada por nove ministros, ou seja, um terço da
composição do TST. O texto restringe-se a sugerir que as mudanças da lei tenham
validade apenas para os processos ajuizados depois da vigência da reforma, a partir
de 11 de novembro de 2017.
O presidente do TST, João Batista Brito Pereira, vai submeter a proposta ao pleno do
tribunal. A expectativa era de que a resolução fosse aprovada na semana passada.
Mas o tema ainda não está na pauta. “O presidente quer ouvir todos os ministros, para
que cada um possa apresentar suas sugestões. Uma vez apresentadas, vamos ao
pleno para decidir”, disse à Gazeta do Povo o ministro Aloysio Corrêa da Veiga,
presidente da comissão de regulamentação da reforma trabalhista (leia entrevista).

A medida é aguardada por trazer possivelmente o primeiro consenso da maior
instância da justiça trabalhista sobre a reforma, em meio às incertezas trazidas pelas
alterações na CLT. “Essa decisão tem que ser tomada o quanto antes, seria bom para
acalmar a tormenta. E tudo o mais, como os contratos de trabalho em vigência, além
das ações em trâmite, tem que levar em conta o patamar anterior, para garantir o
mínimo de segurança jurídica”, defende o procurador do Ministério Público do Trabalho
Marcelo Freire, que também é professor de Processo do Trabalho na faculdade de
direito do Mackenzie (SP).
Para o Ministério Público do Trabalho, os recentes posicionamentos do Ministério do
Trabalho e do Tribunal de Contas da União sobre a validade da nova lei para todos os
contratos em vigor, sejam novos ou antigos, não se sustentam na justiça trabalhista.
“Todas as ações trabalhistas é que vão consolidar isso, tem vários assuntos
pendentes”, esclarece Freire.
E mesmo que o TST venha a tomar uma decisão nos próximos dias, os efeitos das
mudanças na legislação tendem a se consolidar ao longo dos anos. Essa é a opinião
do doutor em direito e professor de Direito do Trabalho e Direito Constitucional da
Universidade de Brasília (UnB) Paulo Blair, também juiz de Direito da 17.ª Vara do
Trabalho de Brasília. “O tribunal está tentando dar algum norte, alguma orientação.
Mas a verdade é que adianta muito menos do que se imagina”.
Para o jurista, uma primeira avaliação só deve ocorrer nos próximos três ou quatro
anos. “A Justiça do Trabalho ainda está tomando posicionamentos, nas varas, nos
tribunais regionais, e os recursos nem sequer ainda foram interpostos ao TST. É
necessário tempo para que esses recursos cheguem ao tribunal”, defende Blair.
Ações antigas não devem entrar na reforma trabalhista, diz ministro
O ministro Aloysio Corrêa da Veiga participa desde 2004 das principais discussões no
Tribunal Superior do Trabalho em torno das instruções normativas, normas gerais que
orientam sobre os procedimentos administrativos que devem ser adotados e seguidos
conforme a legislação em vigor.
A experiência levou o ministro à Presidência da Comissão de Regulamentação da
Reforma Trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o desafio de trazer
o primeiro entendimento da corte sobre o tema. Para isso, ele aposta no debate
acadêmico e não ideológico sobre as alterações trazidas pela nova lei. O magistrado
recebeu a Gazeta do Povo no seu gabinete, em Brasília, e falou sobre o trabalho da
comissão e os desafios do TST depois das mudanças na CLT. Confira os principais
trechos da entrevista.
O TST está próximo do primeiro consenso sobre a reforma trabalhista depois
que, de forma unânime, a comissão apresentou a proposta de que ações
ajuizadas antes da nova legislação entrar em vigor não devem ser atingidas
pelas mudanças?
Houve um consenso, não unanimidade na comissão. Ela é composta de nove ministros,
há um debate e uma discussão sobre os temas tratados. E há uma restrição de atuação
porque não pode o Tribunal Superior do Trabalho regulamentar uma norma legal
quando a lei não autoriza.
Como o TST pode repetir esse consenso entre os 27 ministros?
O nível dos debates é acadêmico. É preciso que se abstraia de qualquer ideário político
ou cultural para se concentrar exatamente na pura e simples interpretação da norma
jurídica. Não cabe ao tribunal regulamentar lei. Ele se limita a dar um norte da
interpretação de cunho processual, que diz respeito ao seguinte: o processo iniciado
anteriormente vai seguir as regras da lei anterior ou se aplica à regra da lei nova?

Quanto ao direito material, a construção jurisprudencial que vai determinar o alcance,
os próprios julgamentos futuros que determinarão qual o alcance da norma jurídica
nova.
Qual a contribuição que esse entendimento pode trazer à justiça trabalhista?
Com relação ao direito processual, a comissão se atém ao direito intertemporal. Há
uma regra nova, de processo: ela atinge os processos em curso? Por exemplo, com
relação ao aspecto de algumas posturas, como a prescrição intercorrente. Ela vai ser
aplicada retroativamente?
Os processos que estavam parados há mais de dois anos, eu aplico a lei nova? Não é
bem assim. Nesse ponto, a comissão demonstrou, até para dar uma orientação em
termos gerais, que só poderá aplicar a prescrição intercorrente das decisões que os
juízes derem após a lei.
Outros pontos, como o pagamento de custas e honorários em caso de derrota
do trabalhador, também seguiriam esse entendimento?
Não enfrentamos o tema da condenação em honorários. Essa matéria é jurisdicional,
está dentro do princípio do julgamento do juiz. Mas sabemos o seguinte: essa regra
nova vale para todos os processos em curso ou está restrita aos processos que
iniciaram pós-reforma?
Essa questão é importante ficar definida?
Claro. Na verdade, muda o paradigma. O que antigamente a Justiça do Trabalho
entendia não haver sucumbência, por força de um critério próprio, foi alterado. Então,
toda a estrutura do processo anterior foi elaborada com princípio outro. Não pode
haver surpresa da parte de a lei nova retroagir e alcançar ações anteriormente
ajuizadas. Naturalmente, as ações novas que serão julgadas segundo os critérios da
nova lei.
E por que a corte ainda não debateu a questão?
Somos 27. A comissão tinha nove. Um terço do tribunal. É um debate. Por isso é uma
proposta. E o presidente quer ouvir cada ministro para que possam apresentar suas
sugestões. Uma vez apresentadas, vamos ao pleno para decidir. Até agora, estamos
no campo da proposta. Foi constituída uma comissão, ela exerceu a função de analisar
e submeter ao presidente e ao tribunal a conclusão dos trabalhos. Essa conclusão será
debatida naturalmente com todos os ministros da corte e que irão ter o julgamento
final sobre isso.
O senhor acredita que a aprovação da resolução vai trazer mais segurança
jurídica para as questões trabalhistas?
Toda mudança legislativa muda também a zona de conforto. Altera o que já vinha
sendo praticado há muito tempo. O grande problema da reforma não é ser contra ou
favor da reforma. O juiz julga.
Ele tem que julgar segundo o direito. Essa é a grande questão. Muda paradigmas. A
origem é legítima. É o poder legislativo que criou, foi o órgão competente para
estabelecer a nova lei. Quando se legisla, o objetivo final da lei é melhorar as condições
sociais. Agora é a questão da prática. A relação jurídica que vai se desenvolver a partir
daí.
Ministro vê uso político da OIT em caso trabalhista
04/06/2018 – Fonte: Isto É
Num raro gesto por parte do Brasil, o governo ataca abertamente a Organização
Internacional do Trabalho por ter incluído o País na lista dos casos que serão avaliados
de suspeitas de violações de convenções trabalhistas. Em Genebra desde o domingo,

3, para encontros na entidade internacional, o ministro do Trabalho, Helton Yomura,
criticou a OIT por esta se deixar ser “instrumentalizada” no debate político doméstico.
Na semana passada, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que, por conta da pressão
dos sindicatos brasileiros e internacionais, a OIT incluiu o Brasil na lista dos 24 casos
considerados como mais graves de suspeitas de violações de direitos trabalhistas pela
Comissão de Normas.
O motivo foi a reforma trabalhista, aprovada pelo governo de Michel Temer, e em
especial a questão sobre as negociações coletivas. No centro do debate está a
Convenção 98 da OIT.
O governo, porém, não poupou críticas à entidade com sede em Genebra e promete
repetir o mesmo discurso quando tomar a palavra diante dos demais governos, na
Suíça. “O processo de inclusão do Brasil na lista curta de casos a serem examinados
pela Comissão de Normas foi eivado de anomalias, para não dizer irregularidades, que
demonstram a politização do caso”, disse o ministro.
Segundo ele, pelo calendário da OIT, o debate sobre a Convenção 98 apenas deveria
ocorrer em 2019, o que sugeriria que, ao antecipar a questão, a motivação seria
eleitoral. “Os peritos anteciparam o exame do Brasil sem apresentar qualquer
justificativa”, disse. “Dada a falta de gravidade da situação e a fragilidade da análise
técnica dos peritos, temos motivos para acreditar que a única explicação é que, em
2019 ou 2020, tal exame não teria impacto no cenário eleitoral”, insistiu.
Num cenário considerado como “normal”, seriam técnicos que iriam até a OIT para
fazer a defesa da posição do governo brasileiro durante a reunião da Comissão de
Normas. Mas, diante do que Brasília considera como uma politização do debate, o
próprio ministro é quem assumirá a responsabilidade de apresentar a versão das
autoridades. A sessão para tratar do Brasil ocorrerá na terça-feira, em Genebra.
Peritos
“As observações dos peritos não têm consistência técnica e não há motivo algum para
o caso brasileiro ser examinado pela Comissão de Normas nesse momento”, disse o
ministro, antecipando seu discurso de terça. “De certa forma, os próprios peritos
reconhecem que a situação não é grave. Do contrário, teriam incluído o Brasil na lista
automaticamente. Os comentários dos peritos deram margem, contudo, para que
algumas centrais forçassem o exame do caso do Brasil agora.”
Segundo ele, “foi uma escolha política-ideológica. É lamentável que a OIT se deixe
instrumentalizar para o jogo político doméstico dessa maneira”. A crítica, disse, foi
expressada ao diretor-geral da OIT, Guy Ryder, e será repetida na terça. “É importante
registrar que as críticas ao sistema não vêm de hoje e não são casuístas. O Grupo da
América Latina e Caribe, que reúne 33 países, tem denunciado a necessidade de
revisar os métodos da Comissão de Normas há anos. O caso do Brasil só ilustra a
premência dessa reforma”, disse.
Seis meses após reforma trabalhista, arrecadação de sindicatos desaba 88%
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR
O “ajuste fiscal” chegou também para os sindicatos. Depois da entrada em vigor da
reforma trabalhista, em novembro, que acabou com o imposto sindical, as entidades
viram sua arrecadação despencar 88% nos quatro primeiros meses do ano, segundo
dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Enxutos, os sindicatos querem
contornar o baque se mostrando mais atuantes junto aos trabalhadores e tentam
compensar parte da queda de receita com a conquista de novos associados.

As mudanças nas leis trabalhistas drenaram recursos dos sindicatos. Apenas em abril,
o volume total arrecadado pelas associações que representam trabalhadores foi de R$
102,5 milhões – uma queda de 90% em relação ao mesmo mês de 2017.
Isso porque, com a nova legislação, em vigor há mais de seis meses, a cessão
obrigatória do equivalente a um dia de trabalho, que era destinada a sindicatos,
centrais e federações que representam as categorias, foi extinta. A contribuição ainda
existe, mas agora é voluntária, e a empresa só pode fazer o desconto com uma
autorização, por escrito, do funcionário.
“A extinção da contribuição fragilizou as entidades”, diz Clemente Ganz Lúcio, diretor
técnico nacional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). “Os sindicatos agora questionam na Justiça e buscam uma
alternativa de financiamento coerente com o princípio da autonomia dos empregados.”
O desemprego elevado também colabora para a escassez de recursos. Sem uma vaga
formal, o trabalhador não se filia e nem contribui às entidades.
Com menos dinheiro, os sindicatos se viram obrigados a cortar despesas para
sobreviver: demitiram funcionários, fecharam subsedes, venderam carros, alugaram
imóveis e reformularam os serviços prestados aos associados. A tendência, segundo
dirigentes, é que as entidades se acostumem a operar com menos recursos em caixa.
De volta às origens. Um dos efeitos percebidos após a reforma trabalhista é a volta
dos sindicatos para ações de rua, seja com mais mobilizações nas portas de fábricas
ou no maior esforço direcionado a aumentar a quantidade de sindicalizados. A maior
parte das entidades diz ter reforçado as equipes de campo, mesmo com um quadro
mais enxuto. Funcionários que antes só exerciam atividades internas foram
deslocados.
No Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros
(Sindeepres), como a frota de veículos próprios teve de ser reduzida pela metade, de
33 para 15, desde o ano passado, parte dos funcionários agora vai de ônibus promover
ações nas empresas.
Um dado positivo é que as entidades percebem um aumento no número de associados
desde o início da reforma. No Sintracon-SP, que reúne os trabalhadores da construção
civil, a quantidade de filiados passou de 19 mil, em dezembro de 2017, para 69 mil
em abril deste ano, de acordo com o presidente, Antonio de Sousa Ramalho.
“O nosso trabalho de campo aumentou, deslocamos parte da equipe que antes tinha
funções internas para ir até o canteiro de obras, para ouvir as demandas da categoria.
Mas o que a gente também percebe é que muitos trabalhadores passaram a procurar
espontaneamente o sindicato para se filiar.”
Ele diz que a reforma está mudando a imagem que o trabalhador faz do sindicato.
Com a economia fraca e o desemprego perto de 13%, aumentou a insegurança,
sobretudo em relação às novas formas de contratação, como o trabalho intermitente.
‘Não vale chorar pela reforma aprovada’, afirma diretor do Dieese
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR
Com um leque de pesquisas que vai do emprego ao preço da cesta básica, o
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) sofreu
um duro golpe com a perda de recursos dos sindicatos, diz o diretor técnico, Clemente
Ganz Lúcio.
A entidade, financiada pelo movimento sindical, deve ter no ano que vem metade do
orçamento de 2015 e busca alternativas de financiamento para manter as atividades.

Leia, a seguir, trechos da entrevista.
O que os sindicatos podem fazer para contornar as perdas?
Não vale chorar pela reforma aprovada. É o que passou no Congresso. Agora,
precisamos ver de que maneira a Justiça do Trabalho e o Ministério Público vão agir
para combinar opções alternativas de financiamento para os sindicatos. A legislação
trabalhista foi rasgada para quebrar o movimento sindical, mas podemos sair
vitoriosos disso, de outros modos, chegar a uma decisão (sobre o financiamento) que
pode ser mais coerente, com mais autonomia e prestação de contas aos trabalhadores.
Que impacto a perda de recursos sindicais terá no Dieese?
Estamos trabalhando com um cenário de perdas expressivas, em termos de receita
sindical. A hipótese é que o orçamento do ano que vem seja a metade do que tivemos
em 2015. Na época, o orçamento era R$ 42 milhões. Em 2019, deve ficar em torno
de R$ 20 milhões, isso em um cenário otimista.
A falta de recursos pode comprometer o andamento das pesquisas que o
Dieese faz?
Tivemos algumas baixas por decisões de parceiros com quem o Dieese trabalha.
Acabamos de interromper a pesquisa de emprego e desemprego em Porto Alegre, que
era feita desde os anos 90, por iniciativa do governo gaúcho. O Ceará já tinha feito o
mesmo. Se caminharmos para um orçamento cortado pela metade, vamos ter de
decidir quais pesquisas deixaremos de fazer.
Além das demissões, o que foi feito para equilibrar as contas?
Abrimos uma campanha para receber doações, fizemos uma parceria com uma
universidade para ampliar uma pesquisa sobre cesta básica, criamos um comitê de
reestruturação para fazer todo um redesenho do nosso financiamento e estamos
tentando imaginar alternativas de financiamento para além do movimento sindical.
Isso não é simples. Por sermos uma entidade do movimento sindical, é o caso de
termos investidores? É o caso de cobrarmos por serviços que hoje são abertos? É uma
reengenharia institucional complexa.
Democracia, confiança e conhecimento político
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Insistência na “intervenção militar “ é um reflexo de ineficiências
institucionais e, em maior grau, de deficiências da cultura democrática no
país

Vladimir Platonow/Agência Brasil
Entre as muitas preocupações levantadas pela greve dos caminhoneiros nos dez dias
de paralisação, estiveram as menções à “intervenção militar”, que volta e meia surge
como panaceia no debate público nacional, muitas vezes a partir de uma leitura
equivocada do artigo 142 da Constituição Federal, equívoco já tantas vezes exposto
neste espaço.
Embora levantamentos levados a cabo pela Torabit e pelo Laboratório de Estudos
sobre Imagem e Cibercultura (Labic) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
mostrem que os pedidos de intervenção eram minoritários nas interações sobre a
greve em redes sociais, sua presença estava longe de ser desprezível. Segundo um

relatório da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, entre os dias 20 e 30 de
maio, houve 952.500 tuites pedindo intervenção e um total de 2,1 milhões de
interações no Facebook e no Twitter ao redor do tema. Importante frisar que os
levantamentos não consideram o WhatsApp.
Felizmente, até mesmo lideranças e figuras públicas que estão no extremo do espectro
político manifestaram-se contra a ideia de intervenção. O general Hamilton Mourão,
por exemplo, que em setembro do ano passado afirmou que ou o país resolvia o
problema da corrupção ou o Exército teria que “impor isso”, no dia 29 classificou os
pedidos de intervenção como “desserviço” e disse que “o país não tem que ser tutelado
pelas forças armadas”.
Por sua vez, Jair Bolsonaro (PSL), o mais entusiasmado com a greve entre os précandidatos à Presidência, afirmou no último dia 31 que nunca defendeu intervenção
militar. É um alento que lideranças extremadas não estejam dispostas a abrir mão das
eleições, mas a presença dos clamores por intervenção – que, em bom português,
seria um golpe de estado – convida à reflexão sobre a democracia brasileira.
Ainda que não se descarte a má-fé de alguns grupos e perfis falsos em redes sociais,
não se pode negar que a insistência no tema da intervenção militar é um reflexo de
ineficiências institucionais e, em maior grau, das deficiências da cultura democrática
no país, notadamente da falta de conhecimento político e dos baixos níveis de
confiança institucional e interpessoal.
Quando falta conhecimento político às pessoas, falta a elas a capacidade de formular
adequadamente suas demandas de acordo com as “regras do jogo” e, no fim das
contas, os cidadãos acabam presos entre a apatia total e o desejo de se posicionar
“contra tudo que está aí”. Quando falta confiança, falta a motivação para agir e buscar
soluções conjuntas em espírito de boa-fé, e sobram o excesso de regulação, a
burocracia e regras inflexíveis.
Não se muda a cultura política de um país do dia para a noite, mas o tema precisa ser
enfrentado
Em matéria de conhecimento político, a situação não é boa. Um levantamento de 2014
do Pew Research Center mostra que apenas 42% dos brasileiros acompanham com
regularidade o noticiário político. No mesmo ano, a pesquisa “Sonho Brasileiro de
Política” mostrou que 39% dos jovens brasileiros estão alheios à política, mas que a
maioria deles quer saber mais sobre o tema e 65% acham que ele deveria estar
presente nas escolas.
Em uma pesquisa inédita que avaliou a qualidade da democracia no município de
Curitiba, o Instituto Atuação descobriu que os jovens de 18 a 24 anos compreendem
a faixa etária que tem menos conhecimento sobre direitos e deveres dos cidadãos e
sobre a responsabilidade das instituições. No agregado total, a cidade pontua apenas
26,6% no quesito conhecimento político, entre zero e 100 pontos possíveis.
Também vamos mal em matéria de confiança. Segundo o último Índice de Confiança
na Justiça (ICJ) da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), apenas 6% dos
brasileiros confiam no governo federal e 7% no Congresso Nacional e nos partidos
políticos.
De acordo com a última medição do Latinobarômetro, 43% dos brasileiros pensam
que a democracia é uma forma de governo preferível às outras, apenas 13% estão
satisfeitos com a democracia e só 1% acredita viver em uma democracia plena. Pior
ainda, só 7% confiam na maioria das pessoas. Para se ter uma ideia, na Noruega, que
está no topo do Índice de Democracia da Revista Economist, 73% das pessoas confiam
umas nas outras.

Não se muda a cultura política de um país do dia para a noite, mas o tema precisa ser
enfrentando. No contexto eleitoral, é preciso superar a polarização ideológica infértil,
que inibe a cooperação em prol do bem comum e fomenta a desconfiança.
Alguns ajustes institucionais também teriam um impacto positivo no curto prazo: a
continuidade do combate à corrupção, aumentando a transparência e a imparcialidade
das instituições, e a adoção do voto distrital misto, aproximando a população da
representação política, por exemplo.
No médio e no longo prazo, porém, a sociedade brasileira precisará pensar em
soluções inovadoras para aumentar o conhecimento político dos cidadãos e deveria
valorizar mais o protagonismo das pessoas, fortalecendo associações e
descentralizando decisões políticas.
A conta da greve chegou: duas medidas que vão pesar no bolso dos
paranaenses
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
No Paraná, por enquanto, já se sabe que há dois buracos a serem cobertos
após a greve dos caminhoneiros

Greve dos caminhoneiros foi encerrada na semana passada. Tânia Rêgo/Agência Brasil
Os dias seguintes ao fim da greve dos caminhoneiros foram marcados pelo retorno à
normalidade no abastecimento de diversos produtos, pela tentativa de análise dos
reflexos políticos do movimento e pela contabilização dos efeitos que as ofertas feitas
pelo governo aos trabalhadores do setor terão sobre as contas públicas. No Paraná,
por enquanto, já se sabe que há dois buracos a serem cobertos.
O primeiro deles é consequência das medidas propostas pelo governo federal. Para
bancar a desoneração do óleo diesel nos postos de combustível em R$ 0,46, a União
terá de desembolsar cerca de R$ 13,5 bilhões. Parte desse dinheiro – cerca de R$ 104
milhões – virá do cancelamento de seis obras rodoviárias que estavam previstas no
Paraná.
As obras afetadas, de acordo a relação publicada em Diário Oficial na quinta-feira (31),
serão adequação do trecho rodoviário no portal de acesso ao Parque Nacional do
Iguaçu; contornos rodoviários na região de Maringá, Ponta Grossa e Campo Mourão;
a adequação de travessia urbana no município de Araucária, na BR-476; e a
construção de trecho rodoviário na ponte sobre o Rio Paraná, na BR-163.
Outra conta que vai sobrar para o bolso dos paranaenses é a isenção da cobrança do
eixo suspenso dos caminhões nos pedágios do estado. A medida foi negociada com os
grevistas tanto pelo presidente Michel Temer (PMDB) quanto pela governadora Cida
Borhghetti (PP). Além do que foi determinado na medida provisória federal, no Paraná,
a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados (Agepar), em conjunto com o
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), determinou no dia 28 de maio que a
cobrança fosse suspensa.

Segundo registrou a repórter Kátia Brembatti nesta Gazeta do Povo , um problema
é que estas canetadas não têm o poder de alterar o que está estabelecido nos
contratos de pedágio. As concessionárias, portanto, não precisam abrir mão desse
recurso.
Oficialmente, nem o governo federal nem o estadual afirmaram de onde sairá o recurso
para bancar a diferença para as concessionárias. A resposta mais clara sobre o assunto
veio do DER, que listou possíveis fontes de recurso para bancar a medida: aumento
do valor da tarifa; alteração do prazo da concessão; compensação às concessionárias;
adequação do programa de exploração; ou uma combinação das hipóteses anteriores.
Portanto, ainda que não haja definição sobre a origem dos valores, está claro que sairá
do bolso dos paraenses; seja pelo aumento direto do preço do pedágio, seja por
subsídios do governo, financiados, é claro, com dinheiro dos contribuintes.
Procon-PR notifica 50 postos por preço abusivo durante greve dos
caminhoneiros
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Até a última sexta-feira (1.º),o órgão de defesa ao consumidor recebeu
aproximadamente 500 denúncias referentes ao aumento do preço do
combustível em todo o Paraná

Procon-PR alerta: solicitar nota fiscal facilita a fiscalização de abusos nos postos de
combustíveis Aniele Nascimento/Gazeta do Povo
Até a manhã desta segunda-feira (4), o Departamento Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon-PR) notificou 50 postos de combustíveis do Paraná em relação
ao aumento abusivo nos preços praticados durante a greve nacional dos
caminhoneiros.
Os estabelecimentos foram citados em denúncias encaminhadas à instituição por meio
de um link disponibilizado no site do Procon-PR desde o dia 24 de maio. Até a última
sexta-feira (1.º), havia registro de cerca de 500 denúncias na página, número que
deve aumentar nos próximos dias, assim como a quantidade de notificações.
De acordo com a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano, a análise dessas denúncias
iniciou na última semana, quando foram solicitadas notas de entrada das empresas
para comprovar se o produto comercializado já estava em estoque ou se foi adquirido
com valor diferente durante a greve.
“Agora, aguardamos a defesa de cada estabelecimento, conforme a legislação
determina, para aplicarmos as sanções nos casos em que for constatada a
abusividade”, explicou. As multas variam de R$ 600 a R$ 8 milhões.
O link de denúncias segue ativo e, por isso, os consumidores ainda podem registrar
casos de aumento expressivo no valor do combustível. Para isso, basta ter foto da
nota fiscal com preço e a quantidade de produto adquirida.

A orientação é pesquisar
Cláudia também orienta os consumidores a pesquisar os preços oferecidos antes de
abastecer. “E não precisa rodar a cidade para isso”, afirma. A sugestão dela é que os
motoristas utilizem o aplicativo Menor Preço, do governo do Paraná. “Ele mostra os
postos de sua região que emitiram notas nos últimos minutos com o preço cobrado
por litro. Agora na manhã desta segunda, por exemplo, teve posto vendendo a
gasolina a partir de R$ 4,19”, informou. A média do litro da gasolina está perto de R$
4,50.
No entanto, para que o sistema tenha o resultado, é necessário que os consumidores
solicitem a emissão da nota fiscal no momento da compra. “Quanto mais pessoas
pedirem a nota, mas informações irão para o aplicativo e deixarão a pesquisa dos
outros usuários mais robusta”, pontuou. Além disso, a diretora do Procon pontua que
a nota é necessária no momento de realizar qualquer reclamação, seja referente ao
preço abusivo ou ao combustível adulterado que tenha trazido problemas mecânicos
ao veículo. O Procon ainda não divulgou a quantidade de reclamações que recebeu a
respeito da má qualidade dos combustíveis vendidos nos últimos dias.
Nota do Sindicombustíveis
Quanto ao valor, a gasolina subiu de R$ 4,06 - de acordo com o levantamento semanal
de preços feito antes da greve pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) – para
aproximadamente R$ 4,50 após a paralisação, segundo o aplicativo Menor Preço. Já o
etanol, segundo a mesma fonte, subiu 11%: de R$ 2,78 o litro, antes da greve, para
R$ 3,10 o litro.
De acordo com o Sindicombustíveis – sindicato que representa os postos de
combustíveis do Paraná – essa variação ocorreu porque o mercado é regido pela livre
concorrência aliada a diversos fatores. Entre eles está o fato de a Petrobras ter
realizado novos aumentos de preço nas refinarias durante a semana passada,
principalmente no etanol. “E a gasolina comum vendida no Brasil leva 27% de etanol
na mistura”, pontuou, em nota.
Ainda segundo o sindicato, as distribuidoras que vendem o combustível também
aumentaram os preços. Por isso, “não é justo transferir aos postos a responsabilidade
pelos aumentos sem analisar estes pontos”, pontuou a instituição, que até lançou um
site para esclarecer a composição dos valores dos combustíveis no Brasil.
Total de pobres pode crescer em 35 milhões
04/06/2018 – Fonte: DCI
Até 2030, o montante de pessoas recebendo até meio salário mínimo pode chegar a
43% da população, contra 31% registrados no final de 2017; em 2014, taxa era de
25%

O número de pobres no Brasil pode chegar a 100 milhões em 2030, atingindo, assim,
43% da população total estimada para o período (230 milhões). Esse cenário
representaria um aumento de 35,2 milhões de habitantes recebendo até meio salário
mínimo por mês, ante 2017.

No ano passado, 64,8 milhões de brasileiros estavam sob essa condição (31% do total
dos habitantes), enquanto em 2014, no início da recessão econômica, esse número
era de 51,2 milhões (25% da população). O cálculo foi feito pelo professor de economia
Luciano D’Agostini, do Instituto Federal do Amazonas (IFA), com base na Síntese de
Indicadores Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
D’Agostini explica que a estimativa leva em conta combinações da dinâmica da
demografia brasileira (como o crescimento populacional total e o avanço dos idosos)
e decisões de política econômica como a implementação do teto para o crescimento
das despesas públicas, que, na avaliação de D’Agostini, tende a diminuir o
investimento per capita em educação, e a flexibilização das leis do trabalho.
“A recente fixação do teto dos gastos públicos terá como conseqüência a redução do
investimento público per capita em educação e programas sociais, ou seja, a razão
investimento público por unidade de habitante cairá fortemente, excluindo socialmente
milhares de habitantes”, analisa D’Agostini.
No nível federal, os investimentos públicos em educação caíram 67% em cinco anos,
para R$ 4,572 bilhões no acumulado de 12 meses até abril de 2018, ante igual período
de 2013, quando os recursos alocados na área foram de R$ 14 bilhões, mostra a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os investimentos, por não fazerem parte das
despesas obrigatórias do governo, acabam sendo mais facilmente cortados em
períodos de ajuste fiscal, como vem ocorrendo desde o ano de 2014.
Para D’Agostini, o baixo nível de escolaridade da população, portanto, tende a diminuir
a produtividade do trabalho e a complexidade tecnológica do País. Outro fator que,
para ele, deve estimular a expansão da pobreza são as mudanças nas regras do
trabalho. “Existe em curso a precarização generalizada do mercado de trabalho pela
flexibilização recente das leis trabalhistas e perda de milhões de postos de emprego
com carteira assinada”, afirma.
Sem carteira assinada
Para a professora de economia Marilane Teixeira, da Unicamp, a geração de emprego
formal é uma das formas de promover a diminuição da pobreza. Entre os meses de
fevereiro, março e abril de 2014 e igual período de 2018, o Brasil perdeu 4 milhões de
postos de trabalho com carteira assinada. Para Teixeira, uma recuperação desses
postos de trabalho depende de uma expansão dos investimentos públicos,
principalmente no segmento da construção civil.
Como há um processo de restrição fiscal em curso desde 2015, a economista não vê
retomada das vagas com carteira, ao menos no curto prazo.
“A partir do momento em que você estimula o setor de construção civil, por meio de
investimentos em obras públicas de infraestrutura, por exemplo, você mobiliza uma
série de contratos com outros setores: de ferro, aço, plásticos, dentre outros. Esse
processo gera emprego, não só na construção, como em outras áreas, aumentando a
renda da população, a demanda, reduzindo a desocupação, a pobreza”, diz a
professora.
Na última sexta-feira, o governo federal formalizou o reajuste de 5,67% no valor
mensal do Bolsa Família. Segundo o texto, o programa atenderá famílias em situação
de pobreza e de extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita
de até R$ 178 e R$ 89, respectivamente. Hoje, esses valores são de R$ 170 e R$ 85,
que beneficiam 13,8 milhões de famílias. Já famílias de extrema pobreza que tenham
gestantes e crianças de até 12 anos ou adolescentes até 15 anos receberão um
benefício variável mensal de R$ 41 por beneficiário até o limite de R$ 205 por família.

A quantas anda o projeto da nova ferrovia entre Paranaguá e Mato Grosso do
Sul?
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-06-2018)
Projeto prevê a implantação de mil quilômetros de linha férrea, a um custo
estimado de R$ 10 bilhões

Primeiro trecho da ferrovia terá 400 quilômetros, entre o Porto de Paranaguá e
Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. Gilberto Abelha/Gazeta do Povo/ Arquivo
A greve dos caminhoneiros expôs a dependência do país em relação ao transporte
rodoviário e a falta de modais alternativos, como ferrovias. No Paraná essa
dependência é ainda maior. Segundo João Arthur Mohr, consultor de Infraestrutura e
Logística da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), enquanto o transporte de
volumes para a exportação por trens fica em torno de 35% na média dos principais
estados, no Paraná o índice chega a 18%.
O Paraná até tem um projeto que aposta em cheio no modal ferroviário. O projeto
prevê a implantação de um total de mil quilômetros de linha férrea, em dois trechos
complementares. No primeiro, a ferrovia deve se estender por cerca de 400
quilômetros, ligando o Porto de Paranaguá a Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. A
ideia é de que haja um novo traçado, paralelo à rodovia BR-277. Com isso, o trecho
histórico – entre o Litoral e Curitiba – continuaria sendo explorado para fins turísticos.
O segundo trecho contempla a construção de 350 quilômetros de trilhos, entre
Cascavel e Dourados, no Mato Grosso do Sul, passando por Guaíra, no Oeste do
Paraná. Com este traçado, a malha ferroviária deve absorver a demanda logística do
Paraguai (via Guaíra) e do Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que o modal sirva
para escoar não só a crescente safra de grãos, mas também da indústria pecuária.
Nova Ferroeste
Veja qual será o traçado da extensão da ferrovia, segundo projeto do governo do
Paraná
Trecho 1
 Guarapuava-Paranaguá – 400 quilômetros de ferrovia, descendo a serra
paralelamente à BR-277. Trecho ficará sob concessão estadual. Construção
 Trecho 2
 Guarapuava-Cascavel – revitalização do trecho de 250 quilômetros já
existente. Subconcessão da Ferroeste. Revitalização
 Cascavel-Dourados (MS) – 350 quilômetros de ferrovia. Subconcessão da
Ferroeste. Construção
Custo total estimado
Em estudo
Quatro consórcios foram selecionados pelo governo do Paraná, após terem
apresentado propostas de manifestação de interesse (PMI). O prazo foi de 270 dias
para elaborar um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do
empreendimento. A estimativa é que cada estudo custe R$ 25 milhões, a serem
bancados pelas próprias empresas.
Neste mês de junho, as empresas irão apresentar a proposta conjunta de traçado para
a ferrovia.

Após a conclusão do estudo, o governo deve lançar um edital de licitação, para
escolher o consórcio que vai implantar o modal e, posteriormente, explorar a
concessão da ferrovia. As empresas vencedoras terão que financiar a construção da
linha, cujo custo está estimado em R$ 10 bilhões. Em contrapartida, o grupo poderá
explorar a concessão, pelo tempo a ser previsto em edital.
Os consórcios
Franceses, espanhóis e americanos estão entre os interessados pela nova ferrovia. Os
selecionados são: Consórcio Hab (empresas Bureau da Engenharia ECT Ltda, Hendal
e Advice Concultoria e Serviços); Consórcio SSSE (formado pela empresa espanhola
Sener Ingeneria e pelas nacionais Sener Setepla e Engefoto); Consórcio Egis-EsteioCopel (composto pela francesa Egis Engenharia e Consultoria Ltda e pelas nacionais
Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A e Copel); e o consórcio formado por
Sistemas de Transportes Sustentáveis – STS, Pullin e Campano Consultores
Associados e Navarro Prado Advogados, pela consultoria Millennia Systems, dos
Estados Unidos, e pela EnVia Technologies International.
Artigo: Prejuízos e lições da greve dos caminhoneiros
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-06-2018)
Além de toda confusão, quem vai pagar a conta é a população

Robson Vilalba/Thapcom
A manifestação dos caminhoneiros, que mexeu com as estruturas da sociedade
brasileira, trouxe prejuízos imensos para o setor produtivo. A paralisação do transporte
de cargas, impedindo a chegada de matérias-primas e a saída de produtos acabados
das empresas, afetou a atividade de todas as indústrias. Muitas, inclusive, pararam
completamente suas linhas de produção.
Somente o parque industrial paranaense, o quarto mais importante do Brasil, deixou
de faturar mais de R$ 3 bilhões, em estimativa da Fiep até a última quarta-feira. Essa
receita que não entrou no caixa das empresas vai comprometer o pagamento dos
salários de maio e das obrigações fiscais. Os empresários, no entanto, não serão os
únicos prejudicados, já que os efeitos negativos na economia e nas finanças públicas
vão afetar toda a sociedade.
Além do faturamento perdido, a maioria das empresas ainda vai levar meses para
absorver inúmeros outros danos causados pela interrupção de suas atividades.
Desperdícios, como os ocorridos na cadeia de alimentos, e multas por atrasos nas
encomendas para clientes estrangeiros, como no caso da indústria da madeira e outros
setores exportadores, são apenas dois exemplos de custos adicionais não previstos.
A maioria das empresas ainda vai levar meses para absorver inúmeros outros danos
causados pela interrupção de suas atividades
Para dificultar ainda mais, alguns setores foram escolhidos para cobrir o rombo nos
cofres públicos causado pela greve. Como umas das formas de compensar os subsídios
de R$ 13,5 bilhões concedidos para diminuir o preço do diesel, o governo pressionou

o Congresso Nacional para que acabasse com a chamada desoneração da folha de
pagamentos. A medida, adotada há sete anos, surgiu para dar fôlego especialmente à
indústria, sufocada por um ambiente de negócios que dificulta a competitividade diante
de produtos importados.
Agora, ao reverter essa medida, acabando com a desoneração para 28 segmentos, o
governo espera arrecadar R$ 3 bilhões ao ano. Entre os setores industriais afetados
estão fabricantes de pães e massas, tintas, produtos farmacêuticos, pneus, vidros,
autopeças e brinquedos. Para a indústria do Paraná, a Fiep estima um impacto de R$
215 milhões ao ano.
Por mais que isso afete as empresas, quem vai pagar a conta é toda a população. As
indústrias, que ainda lutavam para superar a crise severa dos últimos anos quando
foram surpreendidas pela greve dos caminhoneiros, não têm mais condições de
absorver aumentos de custos. A solução será o repasse para o valor final dos produtos.
Não bastasse o impacto sobre os custos para empresas e consumidores, o fim da
desoneração, em um momento em que o país segue com mais de 13 milhões de
desempregados, vai retardar o ritmo de recuperação das vagas fechadas durante a
crise. Ou, pior, pode até resultar em novas demissões.
Se, por um lado, a paralisação dos caminhoneiros trouxe todos esses impactos, por
outro serviu para evidenciar ainda mais os sérios problemas que o Estado brasileiro
tem para administrar suas contas. Evidenciou também que nosso sistema tributário
distorcido, que onera a produção e o consumo, necessita urgentemente ser revisto.
O país precisa de uma reforma tributária que, ao invés de incentivar que cada setor
ou categoria corra atrás de medidas fiscais que beneficiem somente a si próprios,
propicie um ambiente de negócios mais favorável para todos os segmentos,
incentivando investimentos e a geração de empregos.
Despertou também a reflexão de que toda essa carga tributária serve para sustentar
uma máquina pública inchada e ineficiente, recheada de benesses e privilégios para
algumas categorias. Uma gestão pública que não devolve o dinheiro dos impostos à
população na forma de serviços públicos de qualidade, como deveria ocorrer.
Mais ainda, mostrou a face cruel da corrupção, já que parte do preço elevado dos
combustíveis certamente é consequência dos desvios na Petrobras, revelados pela
operação Lava Jato.
Ficou nítido que precisamos de uma profunda reforma do Estado brasileiro, que resulte
na diminuição da máquina pública, aumento da transparência e mais eficiência nos
gastos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todos os níveis – federal,
estadual e municipal.
A greve acabou se transformando em um movimento de insatisfação da população
pela forma como o país vem sendo conduzido
Por fim, a greve acabou se transformando em um movimento de insatisfação da
população pela forma como o país vem sendo conduzido. Muitos, inclusive, chegaram
a pedir a renúncia do Presidente da República ou até uma intervenção militar – algo
que não cabe no ambiente democrático que o Brasil precisa preservar.
É fundamental que, como principal lição desse episódio traumático, todo cidadão
brasileiro reflita e entenda que o poder para transformar o país está em suas mãos.
Não por meio de tumultos ou radicalismos, mas pelo voto.
Os políticos que hoje ocupam o poder têm prazo de validade até 31 de dezembro de
2018. Mas é antes disso, em 7 de outubro, que nós eleitores temos a missão de mudar

os rumos do Brasil, elegendo pessoas comprometidas com o bem coletivo e com a
busca por caminhos que nos levem a um desenvolvimento condizente com o potencial
de nossa terra e de nossa gente.
Edson Campagnolo - é presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Câmara pode votar nesta semana projeto que regulamenta transporte de
cargas
04/06/2018 – Fonte: G1
Proposta é uma das demandas dos caminhoneiros ao governo para por fim à greve.
No Senado, parlamentares devem analisar imposto incidente de aplicativos de
transporte.
A Câmara dos Deputados deve analisar nesta semana um projeto que regulamenta o
transporte rodoviário de cargas.
Considerado um novo marco para a categoria, o projeto é uma demanda dos caminhoneiros
ao governo federal para por fim à greve iniciada em 21 de maio contra a alta do preço do óleo
diesel.
Segundo o relator, Nelson Marquezelli (PTB-SP), o objetivo do projeto é dar mais "segurança
jurídica" para o setor.
VEJA AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO
Nesta semana, também deverão ser instaladas no Congresso comissões mistas, formadas
por deputados e senadores, para analisar três medidas provisórias editadas pelo presidente
Michel Temer após o acordo com os caminhoneiros.
No Senado, pode ser votada proposta que altera as regras para o local do recolhimento do
imposto que incide sobre aplicativos de transporte, como Uber e Cabify.
Câmara
Entre as propostas que constam da pauta da Câmara estão:


Transporte de cargas: no texto, são estabelecidas regras para o transporte de carga
feito por autônomos, empresas e cooperativas. O projeto ainda estabelece multa para
a inadimplência do pagamento do frete e endurece as penas para envolvimento em
roubo, furtos, e assaltos de mercadorias. Torna ainda obrigatória a inspeção de
segurança veicular de todos os veículos de carga, com maior frequência quanto mais
velho o veículo.



Pontos na CNH: outro projeto que está na pauta de votação aumenta o número de
pontos para que o motorista infrator tenha a carteira Nacional de Habilitação (CNH)
suspensa.



Crise humanitária: também poderá ser votada uma medida provisória que disciplina
ações de assistência emergencial para acolhimento de estrangeiros que se refugiam
no Brasil em razão de crises humanitárias em seus países de origem, como no caso
dos venezuelanos. No entanto, foi incluída uma emenda que altera as regras sobre
licenciamento ambiental em terras indígenas. O texto fixa prazo de 30 dias para que a
Fundação Nacional do Índio (Funai) se manifeste sobre a realização de estudos
ambientais nas terras indígenas. Se isso não acontecer, o empreendedor poderá fazer
o estudo dos impactos da obra por conta própria.



Distrato: A proposta traz critérios mais claros sobre a devolução das prestações pagas
em caso de desistência de um contrato de compra e venda de imóvel.



Duplicata eletrônica: Projeto pretende regulamentar o mercado de duplicatas, que
são um título de crédito que funciona como prova de um contrato de compra e venda
entre as partes. As informações das duplicatas deverão ser obrigatoriamente
registradas em um sistema eletrônico. O projeto dispensa o protesto, hoje feito em
cartórios.

Senado
No Senado, estão entre as propostas que podem ser votadas nesta semana:


ISS de aplicativos de transporte - Projeto que altera as regras para o recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) que incide sobre aplicativos de
transporte, como Uber e Cabify. O objetivo da proposta é garantir que o dinheiro
arrecadado com o imposto vá para a o município em que o usuário embarcou no
transporte e não somente para as cidades em que a empresa do aplicativo possui sede.



Contrabando - Também está na pauta o projeto que traz medidas para reforçar a
prevenção e repressão ao contrabando, ao descaminho, ao furto, ao roubo e à
receptação de mercadorias. O projeto prevê a punição do motorista que usar o veículo
para a prática de receptação, descaminho e contrabando de mercadorias com a
cassação da habilitação ou proibição de obtenção do documento pelo prazo de cinco
anos.

Comissões
 Serão instaladas nesta semana as comissões mistas para analisar as medidas
provisórias editadas pelo governo federal como parte do acordo com os caminhoneiros.


MP 831: reserva 30% do frete contratado pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) para cooperativas de transporte autônomo, sindicatos e associações de
autônomos. Segundo a MP, os transportadores serão contratados sem licitação e o
preço do frete não poderá exceder o praticado pela Conab.



MP 832: institui a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas,
para promover condições razoáveis à contratação por fretes no território nacional.
Segundo o texto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicará duas
tabelas por ano (dias 20 de janeiro e 20 de julho) com os preços mínimos dos fretes
por quilômetro rodado, levando em conta o tipo de carga e, prioritariamente, os custos
do óleo diesel e dos pedágios.



MP 833: Essa proposta estende para as rodovias estaduais, distritais e municipais a
dispensa de pagamento de pedágio do eixo suspenso de caminhões, uma das
principais reivindicações dos grevistas. Atualmente, o benefício é válido somente para
as rodovias federais. Segundo a MP, o caminhoneiro que circular com os eixos
indevidamente suspensos, para não pagar o pedágio, poderá receber multa de
natureza grave.

Artigo: O ciclo infinito da ignorância coletiva
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-06-2018)
Novamente somos tomados de assalto e feitos reféns por um grupo de descontentes
com o cenário atual.
Dessa vez foram os caminhoneiros, que há mais de sete dias resolveram desligar os
motores e cruzar os braços no desejo de expor a suposta injustiça causada pelo novo
sistema de ajuste nos preços dos combustíveis em vigência desde que Pedro Parente

assumiu o comando da Petrobras em maio de 2016. Por mais legítimo que seja o
descontentamento da classe, os argumentos utilizados são carentes de qualquer lógica
econômica.

A Petrobras, como qualquer outra empresa, tem de ser lucrativa. A política de
congelamento dos preços dos combustíveis derivados de petróleo colocada em voga
pelos governos petistas quase quebrou a empresa, que foi obrigada a aumentar
explosivamente seu nível de endividamento e teve sua nota de crédito rebaixada
sucessivas vezes, afugentando investidores e colocando credores em estado de alerta.
Para poder manter o congelamento de preços, a empresa tinha de manter um preço
elevado no mercado nacional quando o petróleo estava com preço baixo no mercado
internacional ou ainda tinha de comprar petróleo mais caro no mercado internacional
para vendê-lo a preços inferiores aos brasileiros.
Além do custo imenso para a empresa estatal, tal política gerava ainda um efeito
bizarro: quando o preço do petróleo subia, a empresa gerava prejuízos na sua
atividade principal. No modelo de reajuste de preços vigente, leva-se em conta o preço
internacional do petróleo e a taxa de câmbio.
Nos últimos 12 meses, a commodity valorizou-se quase 60% (de US$ 50/barril para
os atuais US$ 80/barril). Agravando a situação, o câmbio desvalorizou-se mais de 10%
nos últimos 60 dias, gerando um efeito combinado que se refletiu em sucessivos
aumentos nas bombas dos postos de combustíveis em todo o país.
Vale mencionar que uma política de congelamento de preços semelhante quase
quebrou a Eletrobras
Vale mencionar que uma política de congelamento de preços semelhante quase
quebrou a Eletrobras e gerou uma conta enorme a ser paga pelos brasileiros. No final
do seu primeiro mandato como Presidente da República, Dilma Rousseff, no ímpeto de
conter a inflação que naquele momento saía do controle e com o objetivo principal de
gerar capital eleitoral para as eleições que se aproximavam, assinou uma medida
provisória que alterava o marco regulatório do setor elétrico e retirou encargos da
tarifa de energia.
Isso permitiu, em 2013, uma redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica
para os domicílios e para a indústria. Porém, em 2015, o governo se deu conta de que
não teria recursos para manter os subsídios à tarifa, criando então o “tarifaço”, com
um aumento de mais de 50% na conta de luz e gerando um passivo indenizatório
astronômico com as distribuidoras, que tiveram de absorver aumentos nos seus custos
que pela medida provisória não poderiam ser repassados às tarifas.
Pelos cálculos da Aneel, as indenizações que o governo federal deve às distribuidoras
totalizam R$ 62 bilhões e serão pagas até 2024 através de um incremento na conta

de energia elétrica dos consumidores. Em outras palavras, não existe almoço grátis.
Congelamento de preços não significa nada além de populismo fiscal e
irresponsabilidade intertemporal, pois se transfere para o futuro o fardo dos erros
cometidos no presente.
E é aqui que reside a ignorância coletiva do brasileiro. Criticamos a “cruel” política de
reajuste de preços da Petrobras, mas não nos incomodamos com a elevadíssima carga
tributária que pagamos diariamente, carga essa necessária para sustentar um estado
pesado, lento e ineficiente. Revoltamo-nos contra a estatal, mas não contestamos
nossa política energética, que ainda privilegia os combustíveis fósseis em detrimento
de energias alternativas (vento e sol não sofrem os impactos do câmbio desvalorizado
e dos incrementos no preço internacional do petróleo).
Culpamos os supostos cartéis das distribuidoras, mas não questionamos nossa política
de infraestrutura, que ainda concentra mais de 65% do total da carga movimentada
em um único modal, custoso e poluidor. Acriminamos os empregadores e operadores
do setor logístico, capitalistas nefastos e egoístas, mas não nos incomodamos com o
fato de que um banco público de fomento (BNDES), com recursos públicos, tenha
financiado a construção do Porto de Mariel em Cuba ou a Ponte do Rio Orinoco na
Venezuela ou ainda a Hidrelétrica de Tumarín na Nicarágua, investimentos estes que
poderiam ter sido direcionados para corrigir as deficiências da nossa própria
infraestrutura.
O protesto é legítimo e elemento fundamental em qualquer democracia. No entanto,
quando não aprofundamos o debate e não direcionamos nossos esforços ao
entendimento da causa-raiz dos nossos problemas, parece não passar de baderna pura
e simples, sem uma ambição duradoura e vazio de conteúdo concreto.
Os mesmos que protestam hoje são aqueles que elegem plataformas sem qualquer
compromisso com a austeridade fiscal e com a modernização da nossa economia.
Nesse contexto, é impossível não recorrer ao ciclo eleitoral de 2014. Naquele
momento, havia também um clima de descontentamento generalizado com o governo
e alguns setores se aproveitaram do momento imediatamente anterior à realização da
Copa do Mundo no Brasil para barganhar suas reivindicações, ameaçando paralisar o
país caso os pleitos não fossem aceitos. Esses mesmos grupos apoiaram e reelegeram
um governo que já havia demonstrado sua incompetência e sua falta de
comprometimento com o país.
Na democracia, a arma mais eficiente e poderosa ainda é o voto. Ele nos permite fazer
escolhas por plataformas que estejam alinhadas às nossas necessidades coletivas. Ele
nos permite analisar os erros do passado e incorporar os aprendizados às políticas que
pretendemos implementar no futuro.
Nosso passado e nosso presente estão recheados de evidências das mazelas de
vivermos sob um Estado pesado, caro e ineficiente, que depende de uma arrecadação
grandiosa para se sustentar, além de um sistema político que perpetua as relações
perniciosas entre agentes do setor público e agentes do setor privado.
Chegou a hora de lutarmos sim por um Estado mínimo, que prese por um orçamento
público equilibrado e que não seja oneroso para as gerações futuras. O ciclo eleitoral
de 2018 será a nossa chance de fazermos melhores escolhas no presente para não
termos de fazer tantos protestos no futuro.
Sérvulo Dias é administrador de empresas, economista e especialista do Instituto
Millenium.

Depois do diesel, governo estuda controlar preço da gasolina e do gás
04/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-06-2018)
Planalto é pressionado pelo Congresso e por integrantes do próprio governo
a baixar ou ao menos manter o preço dos demais combustíveis. Ao mesmo
tempo, não quer dar um sinal ao mercado de que há ingerência política na
Petrobras

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Após o fim da paralisação nas estradas e com o abastecimento voltando ao normal em
todo o país, o governo federal começa a tirar seu foco dos caminhoneiros para voltálo ao Congresso, ao mercado, aos demais motoristas e às donas de casa. Em jogo, um
tema que também é inflamável como o diesel que move os caminhões: o controle do
preço da gasolina e do gás de cozinha.
Deputados, senadores e integrantes do próprio governo pressionam o Planalto a
reduzir o preço de outros combustíveis – a exemplo do que fez com o diesel para
encerrar a paralisação dos caminhoneiros. Altamente impopular nas ruas e com cada
vez menos apoio no Congresso, o presidente Michel Temer (MDB) está encurralado.
Ele estuda formas de reduzir o preço da gasolina e do gás (ou de ao menos que não
haja novos aumentos) para acalmar parlamentares e a população. E de, assim, salvar
o fim de seu mandato.
Do outro lado, o mercado vê com apreensão a adoção de uma política generalizada de
controle dos preços dos combustíveis ou de subsídios governamentais para baratear
seu preço. A possibilidade de ingerência política na Petrobras e de erosão das contas
públicas ameaça minar a pouca credibilidade econômica que o governo ainda tem e
de, consequentemente, prejudicar a retomada dos investimentos produtivos e do
crescimento.
Entre os dois polos divergentes, o Planalto tenta se equilibrar.
Eleição pressiona o Planalto a reduzir o preço da gasolina e gás
A pressão política para reduzir o preço da gasolina e do gás tem uma explicação clara:
as eleições. Parlamentares e governistas perceberam que os combustíveis estarão no
centro do debate eleitoral. E querem mostrar a seus eleitores que são capazes de
atender ao clamor popular.
Peça-chave do Congresso e pré-candidato ao Planalto, o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), já disse que uma de suas prioridades é baixar o preço do gás
de cozinha. E vem dando sinais de independência em relação ao Planalto.
Durante o auge da greve dos caminheiros, quando o governo disse que o subsídio ao
diesel viria do aumento de impostos, o presidente da Câmara peitou o Planalto e
afirmou que não colocaria em votação nenhum reajuste de tributos. Além disso, Maia
tem o poder de colocar em votação um pedido de afastamento de Temer se houver
nova denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente – desta
vez no âmbito da investigação sobre corrupção nos portos. Temer já se livrou de duas
denúncias da Petrobras. Mas cada vez com menos apoio no Congresso, não pode
contrariar Maia.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), outra figura que pode prejudicar
os interesses do governo no Congresso, também pressiona o Planalto a rever a política
de preços dos combustíveis. Pouco antes da demissão de Pedro Parente da presidência
da Petrobras, na sexta-feira passada (1.º), Eunício havia dito que, entre Parente e os
consumidores, ficava com os consumidores.
Dentro do governo, o ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, um dos principais
auxiliares de Temer, é quem passou a defender mudança na política de preços da
gasolina e do gás ao consumidor. Ele vem afirmando publicamente que é preciso criar
um “colchão” para atenuar o impacto, nas bombas dos postos, da alta do preço dos
combustíveis no mercado internacional.
O que os políticos propõem para reduzir ou ao menos manter o preço da
gasolina?
Uma das alternativas discutidas dentro do governo e no Congresso é usar R$ 100
bilhões, que seriam arrecadados nos leilões de petróleo excedente do pré-sal, para
financiar o subsídio de outros combustíveis. A possibilidade do uso desses recursos e
a pressão política para baixar o preço da gasolina e do gás, aliás, foram os motivos
que levaram Pedro Parente a pedir demissão da Petrobras.
Além do subsídio para baixar o preço, o governo estuda uma alternativa para ao menos
evitar os reajustes diários da gasolina. Segundo reportagem deste domingo (3) do
jornal O Globo, o governo criou um grupo para estudar uma fórmula que contemple
ao mesmo tempo os interesses do consumidor e da Petrobras.
A ideia em estudo é usar os impostos que incidem sobre a gasolina para amortecer os
aumentos praticados pela Petrobras. Ou seja, a estatal continuaria a reajustar o preço
do combustível diariamente – como vem fazendo. Mas toda vez que houvesse um
reajuste pela estatal, os impostos sobre a gasolina iriam baixar para manter o preço
final da gasolina.
Se eventualmente a cotação internacional permitisse uma queda no preço do
combustível, os tributos seriam aumentados para compensar a perda de arrecadação
do governo ocorrida nos períodos de alta da gasolina. O preço final ao consumidor
seria mantido por um mês, quando e então poderia haver um reajuste nos postos.
A proposta pretende dar previsibilidade no custo da gasolina para a população ao
mesmo tempo que preserva a política de preços da Petrobras – conforme promessa
do presidente Temer ao anunciar quem seria o novo presidente da estatal, Ivan
Monteiro.
Embora a fórmula preserve a política de preços da Petrobras, o que em tese agradaria
ao mercado, permite que o governo tenha perdas de arrecadação num momento em
que já opera com um déficit bilionário. Esse é um dos fatores que produz a
desconfiança de que o país irá retomar o crescimento econômico de forma sustentável.
E, com desconfiança sobre os rumos da economia, os investimentos produtivos se
retraem, numa espécie de profecia autorrealizável.
Dólar opera em queda seguindo mercado externo
04/06/2018 – Fonte: G1
Na última sessão, moeda norte-americana fechou no maior valor desde março de
2016, a R$ 3,7652, com saída de presidente da Petrobras.
O dólar opera em queda nesta segunda-feira (4), acompanhando a trajetória da moeda norteamericana ante outras divisas no exterior, em dia de alívio no exterior após a melhora da
situação política na Itália, segundo a Reuters.

Por volta de 9h20, a moeda norte-americana caía 0,59, vendida a R$ 3,7419. Veja mais
cotações.
Os investidores, no entanto, seguem monitorando os desdobramentos da saída de Pedro
Parente do cargo de presidente-executivo da Petrobras e sua substituição por Ivan Monteiro.
O BC realiza nesta sessão leilão de até 8.800 swaps cambiais tradicionais --equivalentes à
venda futura de dólares- para rolagem do vencimento de julho. Também ofertará até 15 mil
novos swaps.
Na sexta-feira (1), o dólar fechou acima de R$ 3,76, com a demissão de Parente prejudicando
a percepção dos investidores, sobretudo os estrangeiros, sobre a condução da economia
brasileira e impactos do subsídio ao diesel sobre as contas públicas.
A moeda norte-americana teve valorização de 0,79%, a R$ 3,7652 na venda. A moeda não
fechava acima desse patamar desde março de 2016. Na máxima da sessão, chegou a R$
3,7703, justamente quando saiu a notícia da renúncia de Parente.
IPC-S sobe 0,41% em maio após alta de 0,34% em abril, revela FGV
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu 0,41% em maio,
acelerando da taxa de 0,34% apurada em abril, revelou nesta segunda-feira, 4, a
Fundação Getulio Vargas (FGV). Assim, o indicador acumula alta de 1,79% no ano e
de 2,87% em 12 meses, depois de 2,98% no período finalizado em abril.
O resultado mensal do IPC-S ficou acima da mediana de 0,39% da pesquisa
do Projeções Broadcast, e perto do teto do intervalo esperado, que ia de 0,20% a
0,45%.
Na comparação com a terceira quadrissemana de maio também houve avanço, já que
a variação na terceira quadrissemana do mês foi de 0,33%. No período, que sentiu os
efeitos da greve dos caminhoneiros, iniciada no dia 21, cinco das oito classes de
despesas avançaram: Transportes (0,16% para 0,48%), Alimentação (0,09% para
0,24%), Habitação (0,62% para 0,73%), Vestuário (0,07% para 0,41%) e Despesas
Diversas (0,05% para 0,06%).
Já os segmentos que registraram desaceleração entre a terceira quadrissemana e a
quarta medição de maio foram Educação, Leitura e Recreação (-0,01% para -0,37%),
Saúde e Cuidados Pessoais (0,85% para 0,70%) e Comunicação (0,29% para 0,20%).
Câmbio para fim de 2018 sobe de R$ 3,48 para R$ 3,50 na projeção do Focus
04/06/2018 – Fonte: EM.com
Em meio ao movimento mais recente de alta do dólar ante o real, o relatório de
mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 4, pelo Banco Central,
mostrou alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2018.
A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano passou de R$ 3,48 para
R$ 3,50, ante os R$ 3,37 verificados há um mês. Já o câmbio médio no ano passou de
R$ 3,46 para R$ 3,49, ante R$ 3,37 de um mês atrás.
Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,47 para R$ 3,50, ante
R$ 3,40 de quatro pesquisas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio no próximo
ano foi de R$ 3,40 para R$ 3,45, ante R$ 3,40 de um mês atrás.
Em 16 de maio, ao manter a Selic (a taxa básica de juros) em 6,50% ao ano, o Comitê
de Política Monetária (Copom) do BC informou que, no cenário de referência, que

considera juros constantes em 6,50% e dólar a R$ 3,60, as projeções para a inflação
estão em torno de 4,0% para 2018 e 2019.
O dólar utilizado como referência nas projeções, de R$ 3,60, foi calculado com base
na cotação média da taxa de câmbio observada nos cinco dias úteis encerrados no dia
11 de maio.
Ex-diretor da Caixa denuncia propinas do setor de energia
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-06-2018)
O ex-superintendente de Fundos de Investimento Especiais da Caixa Roberto Madoglio
confessou ter recebido propina para favorecer empresas do setor elétrico interessadas
em obter aportes do fundo de investimento do FGTS. Madoglio assinou acordo de
delação dentro das operações Sépsis e Cui Bono, que investigam desvios no banco
estatal.
Assumiu ter recebido propina do Grupo Rede, da J. Malucelli Energia e da Hidrotérmica.
Juntas, as três empresas receberam R$ 1,2 bilhão do FI-FGTS, fundo formado com
parte do dinheiro depositado na conta dos trabalhadores.
O ex-superintendente entregou cópias dos recibos de contas mantidas no exterior que
foram usadas para receber propina. Madoglio se comprometeu a devolver R$ 39,2
milhões que recebeu de forma irregular na Suíça e no Uruguai. No caso dessas três
empresas do setor elétrico, a propina teria somado R$ 10 milhões.
Um dos casos citados por Madoglio envolve a Hidrotérmica S/A, do Grupo Bolognesi.
Em 2010, segundo o FI-FGTS, a empresa tinha projetos de hidrelétricas no Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. O fundo gerido pela Caixa injetou R$
360 milhões na empresa.
Na versão do delator, a propina foi oferecida por Paulo Rutzen, ex-executivo da
Hidrotérmica. Rutzen é apontado por Madoglio como braço direito de Ronaldo
Bolognesi, principal acionista do Grupo Bolognesi. O valor estimado de R$ 1,5 milhão,
diz o delator, foi depositado no exterior – o número da conta foi repassado a Rutzen
na sede do grupo, em Porto Alegre.
Em 9 de novembro de 2017, Madoglio contou aos investigadores ter recebido
“vantagem indevida” relacionada ao aporte, em 2010, de R$ 600 milhões do FI-FGTS
no Grupo Rede. Segundo o delator, o pagamento de R$ 8 milhões foi oferecido por
Maurício Quadrado, da Planner Corretora. Ele disse acreditar que os valores pagos pela
Planner se referem ao grupo Rede e entregou os comprovantes dos depósitos.
Dono de distribuidoras de energia como Enersul (MS), Companhia Força e Luz do Oeste
(PR), Caiuá (SP), Cemat (MT) e Celtins (TO), o Grupo Rede quebrou em 2013. Com
25% de participação, o FI-FGTS conseguiu evitar prejuízo ao acionar cláusulas
contratuais que garantiram condições privilegiadas na recuperação judicial.
Em depoimento, Madoglio também admitiu propina da J. Malucelli Energia, oferta que
teria partido do empresário Alexandre Malucelli, que considerava o pagamento prática
“normal”. Para ajudar a garantir aporte de R$ 300 milhões do FI-FGTS, a J. Malucelli
teria pago R$ 500 mil ao ex-diretor da Caixa. Conforme o balanço do FI-FGTS, o fundo
virou dono de 40,8% da empresa.
A Caixa, em nota, disse que os fatos da delação são alvo de apurações internas. A
Hidrotérmica disse desconhecer o teor das declarações da Madoglio e afirmou que
Ruyzen não é mais funcionário e está sendo processado pela companhia. A Energisa,
atual dona do Grupo Rede, informou desconhecer os fatos, anteriores à atual gestão.

A J. Malucelli não respondeu. A assessoria de imprensa da Planner não conseguiu
contato com os executivos da corretora
‘Empresa vai ter de recuperar a credibilidade’, afirma Leme
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-06-2018)
A troca no comando da Petrobrás, com a demissão de Pedro Parente na sexta-feira,
não pode resultar em uma mudança na política de preços dos combustíveis, defende
o ex-presidente do Goldman Sachs no Brasil, Paulo Leme.
“O primeiro passo (para manter a credibilidade da estatal) é resguardar a autonomia
decisória da empresa e reconhecer que o preço do petróleo subiu muito em reais nos
últimos meses.”. Para ele, o governo deveria ter pedido “gestos de boa vontade” dos
caminhoneiros antes de ceder às demandas dos grevistas.
Leme, que já prevê um crescimento do PIB inferior a 2% neste ano, afirma ainda que
é “questionável” a decisão do governo de fazer os contribuintes pagarem, com
impostos, parte do diesel que será vendida de forma subsidiada. “Em geral, (quem
deve pagar a conta) deve ser o usuário daquele bem cujo preço subiu.”
Como a Petrobrás sai desse episódio, após o anúncio de redução do preço do
diesel e a saída de Pedro Parente?
Nada é irreversível, mas o governo terá de investir capital político para que a empresa
possa recuperar a credibilidade que conquistou nos últimos dois anos. O primeiro passo
é resguardar a autonomia decisória e reconhecer que o preço do petróleo subiu muito
em reais nos últimos meses.
Dentro dos extremos (das políticas de preços da Petrobrás), prefiro o atual, de uma
atualização mais imediata em linha com os preços internacionais e a taxa de câmbio,
do que a política antiga, que é um subsídio completo e irreal de um fator escasso, o
combustível. A situação atual é melhor do que a que tínhamos. Pode ser melhorada?
Pode e deve.
Dada a volatilidade da commodity e da taxa de câmbio, que por natureza são voláteis,
talvez fosse melhor algo que suavize, (com reajustes) em uma ou duas semanas.
Outro problema é o investidor em ações, não só da Petrobrás, mas de outras
empresas. Por exemplo, todas as empresas de concessões de estradas de repente
veem uma mão estatal intervindo no resultado, o que pode de afetar dividendos e o
preço da ação. Isso gera incerteza.
A Petrobrás tem papel estratégico e, justamente por isso, ficou no meio da
crise. Não seria preciso trabalhar o preço do combustível de uma forma
diferenciada dos demais?
O importante é deixar que o sistema de preços – e isso se aplica a outros preços
importantes da economia – sinalize a realidade do mercado. Como o preço
internacional do petróleo subiu muito este ano e o real se desvalorizou, isso terá de
chegar ao usuário final. É importante notar que o agravante é a carga tributária que
incide nos preços dos derivados de petróleo e outros preços relativos na economia.
Quais os impactos da greve na economia?
Primeiro, a escassez desde produtos energéticos até de alimentos vai ter um impacto
transitório na inflação. Um impacto passageiro, que não vai exigir atuação do Banco
Central em termos de taxa de juros. O segundo vai ser o impacto mais profundo, que
se resolverá ao longo de uns três meses, da redução da atividade econômica.
Toda essa parada vai ter impacto nas vendas, na produção, na falta de uma série de
insumos e nos serviços que deixarão de ser criados. Vai haver uma queda na atividade,
além daquela que já vinha se materializando na economia brasileira.

Como fica a situação fiscal do País com o governo abrindo mão do PIS/Cofins
e da Cide?
Já se tem uma situação fiscal delicada. A resolução dessa crise fiscal vai ser um dos
grandes temas para 2019. O que é dramático é quem paga por isso (pela redução dos
impostos sobre combustíveis). De maneira geral, deve ser o usuário daquele bem cujo
preço subiu.
Terminar na mão do contribuinte me parece questionável. Houve alta do preço de um
bem no mercado internacional, o petróleo. Não foi escolha da Petrobrás nem do Brasil.
Fica um debate também da incidência do que é justo para pagar esse imposto. Já
estamos além do limite sustentável do problema fiscal e, portanto, corrigir com uma
medida improvisada começa a ficar muito difícil.
Considerando a greve, o cenário eleitoral e o fator externo, dá para fazer
alguma previsão para a economia neste ano?
Dentro da dificuldade que é prever especialmente o resultado eleitoral e tendo esse
elemento da crise dos caminhoneiros, uma coisa é certa: a taxa de crescimento já
sofreu. Vai estar abaixo de 2%. A partir das eleições, abre-se um leque amplo de
possibilidades tanto para crescimento quanto para câmbio e juros. Vai depender de
possíveis candidatos. Podemos ter um cenário muito melhor e um muito pior
Produção de diesel no Brasil cai 8% até abril e é a menor em 15 anos, diz
ANP
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-06-2018)
A produção de diesel no País nos quatro primeiros meses do ano foi a menor para esse
período em 15 anos. Os dados estão no relatório de produção da Agência Nacional do
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). De janeiro a abril, foram produzidos 12,367
bilhões de litros, 8% menos do que no mesmo período do ano passado. As refinarias
da Petrobras, que respondem por 99% da produção de derivados, entregaram 12,224
bilhões de litros.
No mesmo período, a produção de gasolina alcançou 7,902 bilhões de litros, 11%
menos do que os 8,919 bilhões de litros produzidos no primeiro quadrimestre de 2017.
Foi a menor produção para o período entre janeiro e abril desde 2011. Nas refinarias
da Petrobras, a queda da produção de gasolina no período foi de 6%. A petroleira
entregou 32,573 bilhões de litros de gasolina no período.
Não à toa, em vídeo distribuído aos funcionários em seus últimos dias no comando da
Petrobras, Pedro Parente respondeu às críticas sobre a produção de derivados e sobre
o aproveitamento da capacidade de refino. No vídeo, ele declarava não ser responsável
pela “carga das refinarias” e dizia que não saberia como estabelecer isso. “Não tenho
esse poder. Nem saberia fazer”, dizia.
O assunto também foi abordado na série de vídeos pelo gerente executivo de logística
da companhia, Cláudio Rogério Linassi Mastella, indicando que o tema mobiliza o
debate interno dos funcionários. “Nossas refinarias têm capacidade de transformar
petróleo em derivados mais valiosos, mas existe um ponto ótimo. A partir de um
determinado ponto, começamos a gerar derivados que valem menos ou que não têm
mercado perto de onde produzo, e começo a gerar custos de transporte”.
A queda mais significativa na produção de diesel ocorreu nos meses de janeiro e
fevereiro, quando a média mensal de diesel produzido foi 16% menor da média mensal
verificada em 2017. Em março, a produção voltou ao patamar médio mensal praticado
em 2017, mas ainda cerca de 10% abaixo da média mensal verificada nos últimos
anos. É que no ano passado, a produção já foi bem menor que em anos anteriores.
Na média mensal, ficou 11% abaixo da média mensal de 2016.

Após 2 altas seguidas, Petrobras anuncia redução de 0,68% no preço da
gasolina nas refinarias
04/06/2018 – Fonte: G1
Preço do litro passará de R$ 2,0113 para R$ 1,9976 para a partir desta terça-feira (5).
Em 1 mês, o combustível acumula alta de 11,64%.
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (4) a redução 0,68% no preço da gasolina
comercializada nas refinarias. Com a alta, o litro da gasolina A nas refinarias passará de R$
2,0113 para R$ 1,9976, a partir desta terça-feira (5).
O corte acontece após 2 altas seguidas. No sábado, a estatal tinha elevado o preço da
gasolinaem 2,25%, após um aumento de 0,74% anunciado na quarta-feira (30).
Desde o início de maio, já foram anunciadas 14 altas e 7 quedas no preço da gasolina. Em 1
mês, o combustível acumula alta de 11,64% nas refinarias. Veja tabela abaixo:
Já o preço do diesel seguirá em R$ 2,0316 o
litro nas refinarias até o dia 7 de junho,
conforme ficou estabelecido pelo programa de
subvenção ao combustível anunciado pelo
governo, que prevê redução de R$ 0,46 no
preço do diesel por 60 dias. Com a redução, o
preço do combustível recuou 2,69% na
comparação com o início de maio.
O repasse dos preços cobrados nas refinarias
para as bombas depende das distribuidoras e
dos donos dos postos. Nas últimas semanas,
os cortes anunciados pela Petrobras não
foram sentidos pelos consumidores, em meio
à crise de abastecimento provocada pelos
protestos dos caminhoneiros.
A Petrobras adotou novo formato na política
de ajuste de preços em 3 de julho do ano
passado. Segundo a nova metodologia, os
reajustes acontecem com maior frequência,
inclusive diariamente, refletindo as variações
do petróleo e derivados no mercado
internacional, e também do dólar. Desde o
início do formato, o preço da gasolina
comercializado nas refinarias acumula alta de cerca de 50%.
A variação do dólar e da cotação do petróleo são as principais influências sobre o valor
praticado nas refinarias. O petróleo, depois de dois anos em mínimas recordes, vem ficando
mais caro desde junho de 2017 e passou a ser negociado próximo a US$ 80. Já o dólar
acumula alta de 13,6% no ano. Somente na semana passada, a moeda dos EUA teve subiu
2,73% frente ao real.
As críticas à política de preços da Petrobras foram um dos fatores que provocaram a greve
dos caminhoneiros e culminaram no pedido de demissão de Pedro Parente. Na noite de sextafeira (1), o presidente Michel Temer anunciou nesta sexta-feira (1º) Ivan Monteiro como novo
presidente da estatal e afirmou que não haverá interferência na política de preços da
petroleira.

O programa de subsídio aos combustíveis
anunciado pelo governo abrange apenas
o preço do diesel. O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, afirmou na terça-feira
(29) que o governo não tem recursos
orçamentários para baixar a tributação
também sobre a gasolina e sobre o gás
de cozinha.
O subsídio total para o preço do diesel,
que custará R$ 9,58 bilhões, tem por
objetivo manter, por 60 dias, o desconto de R$ 0,46 no preço do diesel nas refinarias. Depois
disso, o preço oscilará mensalmente, segundo acordo fechado com os caminhoneiros. Para
viabilizar esses subsídios, o governo decidiu acabar com benefícios para a indústria química,
quase eliminar incentivos para exportadores e cancelar parte de gastos de uma série de
programas públicos.
O governo prevê repasse de R$ 4,9 bilhões à Petrobras ainda em 2018(R$ 700 milhões por
mês) como forma de compensação pelas variações do dólar e petróleo. Na prática, a cada 30
dias, a Petrobras vai estipular o preço que será cobrado nas refinarias. Em caso de o valor
ficar abaixo do mercado, o governo pagará à estatal a diferença.
Se o preço fixado estiver acima do estipulado pelo mercado, a estatal ficará com crédito para
compensação nos meses subsequentes.
O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, estimou na véspera
que a redução de R$ 0,46 no litro do diesel pode levar até 15 dias para chegar aos
consumidores de todo o país.
Com greve, produção de carros deve cair 20% e quebrar sequência de altas
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 02-06-2018)
A greve dos caminhoneiros, que levou a indústria automobilística a suspender
atividades em quase todas as fábricas do País por falta de peças, vai interromper uma
sequência de 18 meses de crescimento da produção nacional. A previsão é de uma
queda na casa dos 20% em relação a maio do ano passado, a primeira desde outubro
de 2016.
Projeção com base na média diária de produção de abril, de 12,6 mil unidades, indica
que aproximadamente 75 mil veículos deixaram de ser produzidos nos seis dias em
que a maioria das fabricantes fechou as portas. O número pode ser conservador, pois
grandes marcas, como Ford, General Motors e Volkswagen, começaram a parar antes
das demais.
Em maio de 2017, foram produzidos 250,7 mil veículos, o segundo melhor resultado
mensal do ano passado, atrás apenas de agosto, com 260,8 mil unidades, incluindo
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Por causa da greve, o volume do
mês passado deve ficar abaixo de 200 mil.
Algumas marcas já retomaram produção. As fábricas da Fiat em Betim (MG) e da Jeep
em Goiana (PE) retomaram atividades em pleno feriado de quinta-feira. A Ford religou
ontem as máquinas apenas da filial de Camaçari (BA).
As demais empresas voltarão ao trabalho a partir de segunda-feira, “de maneira
gradual”, disse o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), Antonio Megale.

Em abril, a produção foi de 266,1 mil veículos, portanto, a queda de um mês para
outro deve superar os 20%. A Anfavea só vai divulgar dados na quarta-feira. A
entidade se preparava para rever, para cima, as projeções de produção e vendas para
este ano. O episódio da greve pode atrasar as novas previsões.
A expectativa da entidade feita no início do ano era de alta de 13,2% na produção
ante 2017 (para 3 milhões de veículos) e de 11,7% nas vendas (para 2,5 milhões de
unidades). No primeiro quadrimestre o crescimento acumulado na produção é de
20,7% (965,8 mil unidades). Nos últimos meses, várias empresas anunciaram
retomada de turnos de produção e até algumas contratações.
Já as vendas de janeiro a maio são 17% maiores que em igual período do ano passado,
de acordo com dados divulgados ontem pela Fenabrave, entidade que representa as
concessionárias de todo o País (leia ao lado).
Recuperação. Segundo executivos do setor, recuperar a produção perdida pode levar
até dois meses, dependendo da empresa. A única forma é convocar funcionários para
horas extras durante a semana e trabalho aos sábados. Já a recuperação das vendas
pode levar três meses ou mais, dependendo da disposição dos consumidores.
“Pela dificuldade de retomada em razão do impacto fatal na confiança que a greve
gerou, é possível que leve algum tempo para as vendas voltarem ao normal”, disse o
economista-chefe da consultoria MB Associados, Sérgio Vale. Ele não descarta
projeções menores de vendas e produção para o ano, “como, aliás, veremos em toda
a economia”.
Vale ressaltou ainda que o episódio da greve ocorreu num momento em que a
Argentina, principal destino das exportações de carros brasileiros, apresenta forte
desaceleração de consumo em razão da crise cambial.
Economistas reduzem expectativa de crescimento neste ano a 2,18% na
esteira de greve de caminhoneiros, mostra Focus
04/06/2018 – Fonte: DCI
Para o ano que vem, permanece a estimativa de crescimento de 3%

Economistas reduzem expectativa de crescimento neste ano a 2,18% na esteira de
greve de caminhoneiros, mostra Focus
Economistas de instituições financeiras voltaram a reduzir com força suas expectativas
para o crescimento da economia brasileira neste ano na esteira da greve dos
caminhoneiros que afetou o país, elevando também as contas para a inflação.
A pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira mostrou que a
projeção mediana para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 caiu agora
a 2,18 por cento, de 2,37 por cento antes, na quinta redução seguida. Para o ano que
vem, permanece a estimativa de crescimento de 3 por cento.
A greve dos caminhoneiros terminou na semana passada após mais de 10 dias de
bloqueios e manifestações por rodovias de todo o país, provocando desabastecimento
generalizado e afetando diversos setores da economia. Voos foram cancelados, filas

gigantescas se formaram em postos de gasolina e muitas empresas chegaram a
interromper a produção.
A paralisação provocou escassez de alimentos e outros insumos, e com isso as contas
para a alta do IPCA neste ano subiram pela terceira semana seguida, chegando a 3,65
por cento, 0,05 ponto percentual a mais do que no levantamento anterior. Para 2019,
o ajuste foi de 0,01 ponto a mais, para 4,01 por cento.
As estimativas para o dólar também voltaram a subir no Focus e agora são de 3,50
reais tanto para 2018 quanto para 2019, ante respectivamente 3,48 e 3,47 reais na
semana anterior.
Para a taxa básica de juros, não houve mudanças nas expectativas de que a Selic
terminará o ano a 6,5 por cento, indo a 8 por cento no final de 2019, mesmos cálculos
do Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões.
Alta da matéria-prima deve dificultar recuperação de setor de compósitos
04/06/2018 – Fonte: DCI
Impacto do câmbio e do preço do barril de petróleo na cadeia de produção preocupa
indústria que em 2017 apresentou desempenho positivo pela primeira vez após três
anos de crise

A recuperação da indústria automotiva, que usa os compósitos em várias aplicações,
beneficiou o setor
As altas do dólar e do petróleo preocupam o setor de compósitos, ou plástico de
engenharia. Após três anos de crise, a indústria ensaiou uma recuperação em 2017,
mas agora avalia o impacto do encarecimento dos insumos.
“A matéria-prima é totalmente relacionada ao dólar e ao petróleo. Impacta o produto
final para o cliente da cadeia do plástico que vai produzir um barco ou uma caixa
d’água, por exemplo”, afirma o diretor da Polinox, Roberto Pontifex.
Especializada em na fabricação de catalisadores e ceras desmoldantes, matériasprimas dos compósitos, em sua planta em Itupeva (SP), a Polinox prevê, inicialmente,
um crescimento de 5% em 2018. “Mas isso pode ser revisto pela queda após o 1º
trimestre e o impacto desses preços nos produtos”, revela Pontifex.
O gerente comercial da Dilutec, Marcos Pannellini, explica que, desde outubro do ano
passado, questões de economia global estão afetando o setor. “Além do câmbio e do
preço do barril de petróleo, a oferta de produto foi readequada e forçou reajustes”.
Pannellini conta que a crescente preocupação ambiental do governo chinês fez com
que fábricas poluentes fossem fechadas, afetando a cadeia de fornecimento. “A China
reduziu a produção e precisou importar. O preço disparou e a oferta diminuiu.”
O executivo afirma que esse suprimento reduzido é comercializado preferencialmente
para mercados do hemisfério norte. “O resto do mundo compra o que sobra.”

Pequena retomada
Em 2017, o setor teve crescimento de 1,9% no faturamento, o primeiro resultado
positivo desde 2014. “Esse crescimento sinaliza uma recuperação, mesmo sendo sobre
uma base muito baixa.
O setor perdeu muito nesse período de crise”, aponta o presidente da Associação
Latino-Americana de Materiais Compósitos (Almaco), Gilmar Lima. O levantamento,
feito pela consultoria Maxiquim, mostra que o consumo de matérias-primas aumentou
23,2%, totalizando 196 mil toneladas. Já o número de postos de trabalho apresentou
queda 0,9%.
De acordo com a Almaco e empresas, o principal vetor dessa recuperação foi o setor
automotivo. “O transporte foi o grande responsável, muito em função do desempenho
do agronegócio, que impulsiona a fabricação de caminhões e tratores”, destaca Lima.
A agropecuária foi o setor com melhor desempenho na economia brasileira no ano
passado, com safra recorde de grão, especialmente milho e soja. O bom desempenho
impactou a indústria automotiva, que faz diversas aplicações de compósitos, como
painéis, compartimentos de motor, componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos.
“O setor automotivo deu uma retomada após três anos ruins. O resto está indo sem
destaque, acompanhando o crescimento do mercado como um todo”, declara Pontifex.
O executivo afirma que o setor de saneamento é um mercado demandante que
enfrenta problemas. “Está patinando, é um segmento que depende de verba pública.
Tem um grande potencial, mas não está aquecido. O mercado como um todo começou
o ano bem, dando prosseguimento ao ritmo do final 2017, mas houve uma queda a
partir de abril.”
Pannellini também identifica uma queda nos negócios ao final do 1º trimestre, mas
aponta que no caso da Dilutec, isso já era esperado. “O ano está ocorrendo dentro do
esperado. Os nossos mercados mais fortes são bastante sazonais: náutico e piscinas,
que vão melhor no verão.”
A empresa fabrica produtos químicos (thinner e gelcoat) e distribuí matérias primas e
equipamentos para o setor de compósitos. Suas unidades estão localizadas em
Piracicaba (SP) e Senador Canedo (GO).
O gerente comercial explica que o ano da empresa começa de fato em agosto. “É a
temporada das piscinas, banheiros e barcos. Comparando ao ano passado, o
desempenho deve ser mantido. Vemos o mercado comedido, evitando certas
negociações. Há incerteza com cenário político e eleições, e o desempenho deve ser
mantido em relação ao ano passado.”
Para 2018, o estudo da Maxiquim projeta um faturamento de R$ 2,841 bilhões e uma
elevação de 9,4% ante o resultado de 2017, enquanto o consumo de matérias-primas
deve crescer 4,8%, totalizando 205 mil toneladas.
Lima acredita que para a recuperação ser mais consistente, o setor deve se mobilizar.
“Há muito trabalho a ser feito. Temos que encontrar novos nichos, melhorar eficiência
e gestão da produção. Senão, vamos continuar crescendo em um nível muito baixo
Nesse ritmo, só voltaremos aos patamares pré-crise em dez anos.”

FCA fará quatro novos SUVs no Brasil, um Jeep e três Fiat
04/06/2018 – Fonte: Automotive Business

SUVs das marcas Jeep e Fiat devem ser produzidos no Brasil e Argentina
Até 2021 chegam modelos compacto, subcompacto e de sete assentos
Até 2021 a FCA (Fiat Chrysler Aumomobiles) programou a produção de quatro novos
modelos tipo SUV em suas duas fábricas no Brasil, um Jeep e um Fiat de sete assentos
em Goiana (PE), e dois Fiat em Betim (MG), um do segmento B compacto e outro A
subcompacto. As informações foram divulgadas na sexta-feira, 1º, durante o Capital
Markets Day, realizado no campo de provas das FCA em Balloco, Itália, quando foi
apresentado o novo plano estratégico da empresa para os próximos cinco anos (leia
mais aqui).
O desenvolvimento dos novos produtos faz parte do investimento global da FCA de €
45 bilhões programado até 2022, que serão aplicados em projetos de novos veículos
e motores, renovação dos atuais, eletrificação de powertrain e infraestrutura
industrial. Não foi divulgada ainda, contudo, qual porção desses recursos serão
destinados à divisão América Latina, onde se inclui o Brasil.
“Não vamos divulgar agora, mas serão vários bilhões”, garante Antonio Filosa, CEO da
FCA Latam. “Ainda precisamos fazer ajustes para alocar os investimentos, que deverão
ser um pouco menores do que fizemos em anos recentes porque já concluímos a maior
parte das fábricas na região (construção de Goiana e modernização de Betim e
Córdoba, Argentina). Então a maior parte será usada no lançamento de cinco modelos
completamente novos e mais quatro renovações importantes”, explica o executivo.
Os quatro lançamentos de veículos novos a que Filosa se refere são os quatro SUVs
(um Jeep e três Fiat) e a nova picape pequena Strada. “Já congelamos o design do
novo SUV B da Fiat e da Strada, que devem chegar ao mercado em 2020. Tenho
certeza que serão produtos vencedores, com potencial para recolocar a Fiat na
liderança de mercado na virada da década”, avalia o CEO da operação Latam. Sobre
os outros, o executivo afirma que ainda “há questões a resolver” e por isso os modelos
Jeep e Fiat de sete assentos e o subcompacto virão um pouco depois, possivelmente
em 2021.
OFENSIVA SUV BENEFICIA FIAT
Os três lançamentos de SUVs ou CUVs devem trazer novo fôlego à Fiat no Brasil ao
coloca-la no segmento que mais cresce. A marca vem perdendo participação no
mercado brasileiro, onde saiu da liderança para o terceiro lugar nos últimos dois anos
e caiu do domínio de 22% das vendas para 12% nos primeiros quatro meses de 2018.
Por isso a Fiat precisa se renovar rápido.
A FCA já fabrica o SUV mais vendido do mercado brasileiro, o Jeep Renegade, o irmão
menor Renegade fica entre os cinco mais procurados e deverá passar por uma
reestilização de meia-vida ainda este ano. Com os novos quatro, vai fechar ainda mais
os espaços nesse terreno, especialmente para a Fiat que não atua nele ainda. Filosa

acredita que os concessionários da marca italiana, em relação desgastada pela falta
de produtos competitivos, deverão ficar contentes com as novidades: “Sempre nos
perguntavam se a Fiat não teria um SUV, estamos dizendo agora que terá não um,
mas três”, enfatiza. “Precisávamos de fato aumentar a cobertura da marca, que hoje
está em 65% dos segmentos e vai crescer ao menos 20% só com os SUVs.”
Nas apresentações em Balloco, Marchionne confirmou que a planta de Goiana irá
produzir um novo Jeep de sete assentos, em segmento que a montadora classifica
como “D de entrada”. Nessa mesma classificação D estão modelos como o Cherokee,
de porte médio para grande (nos padrões brasileiros). A fábrica pernambucana usa
uma só plataforma para produzir Renegade, Compass e a picape Fiat Toro, mas o
quarto (Jeep) e quinto (Fiat) carros a serem feito na unidade vão precisar de uma base
alongada, com entre-eixo maior, para acomodar os dois assentos extras.
Pelo lado da Jeep, essa solução poderá dar origem ao Grand Compass – a marca usa
o mesmo tipo de nomenclatura para diferenciar Cherokee e Grand Cherokee. Filosa
explica que está em estudo se o novo produto maior usará a plataforma atual do
Compass ou uma nova, ainda em desenvolvimento, que será aplicada ao Cherokee.
Contudo, foi descartada a produção em Goiana, como vinha sendo aventado, do que
será o menor dos Jeep, abaixo do Renegade, modelo que a imprensa vem chamando
de Junior Jeep e a marca promete lançar até 2022.
O lugar para produzir o novo SUV de pequeno porte (algo como o Honda WR-V) ainda
não foi divulgado pela FCA, mas já dá para concluir que não será na América Latina,
nem nas fábricas da Fiat, pois a Jeep vai localizar a produção na região de apenas
mais um SUV, que será a versão de sete lugares. Muito possivelmente, não há
interesse em popularizar a marca nos mercados sul-americanos, para manter a
rentabilidade alta.
O SUV mais adiantado dessa nova safra da FCA é o Fiat compacto B da marca Fiat,
que será produzido em Betim sobre a mesma plataforma do hatch Argo e chega às
concessionárias em 2020. Depois, em 2021, será a vez de fazer em Minas o utilitário
compacto (CUV), classificado no segmento A, onde hoje encontram-se modelos como
o Mobi, também feito na planta mineira, o Renault Kwid e o recém-lançado Ford
FreeStyle. Em uma aposta livre baseada na tendência do mercado brasileiro, dá para
imaginar um Uno, ou a evolução dele, transformado em CUV.
FIAT FOCA NA AMÉRICA LATINA
Com quatro lançamentos previstos só para a América Latina (os dois SUVs e a Strada)
e renovações de outros quatro modelos, a região será a única do mundo onde a Fiat
almeja algum crescimento ou a defesa de sua participação.
No resto do mundo, pelos planos apresentados em Balloco, a marca tende a ser
reduzida a patamar ainda menor do que já está. Na Europa, na última década a Fiat
perdeu metade de seu market share, caiu de 10% para apenas 5%, abaixo até mesmo
das marcas alemãs premium como Audi e BMW.
Mas a intenção é essa mesma, segundo o CEO Marchionne: “Temos de focar em
lançamentos rentáveis. O mercado mudou (para cima) em certas regiões e não adianta
nada insistir com a Fiat na Europa, Estados Unidos ou China. O único valor exportável
da Fiat é vender uma imagem ‘verde’, por isso vamos lançar o 500 e o 500 Giardiniera
elétricos nesses mercados”, explicou.
NOVA PICAPE MÉDIA NO BRASIL

“Além dos lançamentos de novos SUVs na América Latina, vamos proteger
nossa posição de liderança em picapes no Brasil com a expansão da marca
Ram no mercado de veículos comerciais leves, introduzindo uma nova picape
de uma tonelada”, revelou também Marchionne.
Com a estratégia, a intenção é reforçar a linha de picapes FCA na região, já composta
por modelos menores da Fiat, Strada e Toro, que receberá a adição da picape média
da Ram – possivelmente menor do que a 1500 recentemente renovada e apresentada
no último Salão de Detroit, em janeiro passado nos Estados Unidos.
Inicialmente, Filosa diz que não há planos de produzir o modelo no Brasil ou Argentina.
“Será importada para os mercados sul-americanos, possivelmente do México.”
A dúvida é saber se a marca será mesmo Ram, que tem baixa penetração na América
do Sul. Filosa acha que sim, aposta na imagem internacional de picapes da marca
americana. “Claro que teremos de promover o novo produto, mas muitos brasileiros
já conhecem a Ram”, afirma.
APOSTA NO ETANOL BRASILEIRO, COM TURBO
O CEO da FCA pareceu bastante aliviado ao falar do Brasil no contexto dos
investimentos bilionários em eletrificação do powertrain que todas as marcas do grupo
terão de fazer até 2022 para cumprir exigências legais de redução de emissões de
CO2.
“No Brasil a situação é única. A FCA desenvolveu e lançou a tecnologia flex
fuel, habilitando o país a ser o único no mundo atualmente a ter uma
alternativa real aos combustíveis derivados de petróleo. Como resultado, a
eletrificação não é necessária durante este plano quinquenal [até 2022]”,
disse Marchionne.
“O que vamos fazer na região é investir em motores mais eficientes para trabalhar
com o etanol”, acrescentou o executivo. Entre as alternativas, foi confirmada a
produção no Brasil de um motor flex turbinado, da família GSN produzida em Betim
desde 2016. O novo propulsor será introduzido no mercado brasileiro provavelmente
em 2020, mas não foi divulgada nenhuma das características técnicas como cilindrada
ou número de cilindros.
“O combustível alternativo no Brasil, além de uma perspectiva positiva de negociações
com governos federal e estaduais, nos dá uma rota clara na América Latina de
preservar nossa liderança em SUVs e picapes pequenas”, confia o CEO.
Em relação às possibilidades sobre Rota 2030, Marchionne afirmou que “seria um
grande erro” o cancelamento do novo programa de desenvolvimento do setor
automotivo no Brasil, que vem sendo sucessivamente adiado desde o ano passado.
“O cálculo das emissões do poço à roda com etanol foi feito para o Rota 2030. Sem
isso o etanol perde força”, sublinhou. “Mas nossos investimentos no País não serão
afetados até 2022 por causa disso, porque as regras de emissões são para depois
desse período”, acrescentou.
Filosa acrescentou que todos os planos de desenvolvimento de motores mais eficientes
foram feitos para atender os objetivos de emissões e consumo que estão no Rota
2030. Apesar disso, mesmo se o programa não for aprovado, ele avalia que ajustes
terão de ser feitos, mas o risco de reduzir ou cancelar os investimentos em fábricas e
produtos programados para o País “é muito baixo”, concluiu.

Marchionne aumenta produção de SUVs e se prepara para passar para frente
o comando da Fiat Chrysler
04/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 01-06-2018)
Montadora vai eliminar motores a diesel em carros de passageiros europeus até 2021.
O presidente-executivo da Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne, entregou um plano nesta
sexta-feira (1º) de aumentar a produção de SUVs e investir 9 bilhões de euros em veículos
elétricos e híbridos, em uma tentativa de dobrar o lucro operacional do grupo até 2022.
O presidente-executivo, de 65 anos, que deixará o cargo no início de 2019, disse que a
montadora vai eliminar motores a diesel em carros de passageiros europeus até 2021 e
reiterou a necessidade de consolidação para produzir carros mais limpos e inteligentes, à
medida que a FCA estabelece um roteiro para suas marcas Jeep, RAM, Alfa e Maserati.
Ele acrescentou que a FCA terá um fluxo de caixa positivo até o final de junho.
A Fiat Chrysler espera pelo menos dobrar o lucro operacional ajustado (que considera os
impostos) e retornar a um grau de investimento e dividendos até 2022, ajudada pelo forte
crescimento de sua marca Jeep e pela expansão da oferta de veículos premium.
A FCA espera que as vendas cresçam cerca de 7% ao ano e tem como meta uma taxa de
dividendos de cerca de 20%, para pagar um total de cerca de 6 bilhões de euros nos próximos
anos.
Marchionne disse que a FCA investirá 9 bilhões de euros até 2022 em tecnologia híbrida e
elétrica.
A FCA reformulou algumas fábricas dos EUA para aumentar a produção de SUVs e caminhões
lucrativos, ao mesmo tempo em que encerrou a produção de sedãs não rentáveis e está a
caminho de atender ou exceder quase todas as metas financeiras estabelecidas no último
plano estratégico em 2014.
A medida levou a empresa a eliminar a diferença de margem com seus maiores rivais
americanos GM e Ford e agora a Europa é o foco dos investidores.
"Um exercício igualmente confiável para a EMEA (Europa, Oriente Médio e África) dará aos
investidores confiança nas metas para a região", disse George Galliers, analista da Evercore
ISI.
Governo diz que exportações caíram 36% em maio em razão da greve dos
caminhoneiros
04/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 01-06-2018)
Paralisação da categoria começou em 21 de maio e, segundo a PRF, não há mais
pontos de aglomeração nas rodovias. Mesmo com queda, balança registrou superávit
de US$ 5,9 bilhões.
O Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) informou nesta sexta-feira (1º) que as
exportações brasileiras caíram 36% nas duas últimas semanas de maio em razão da greve
dos caminhoneiros.
A paralisação da categoria começou em 21 de maio e, segundo a Polícia Rodoviária
Federal, não há mais pontos de aglomeração de caminhoneiros nas rodovias.

De acordo com o MDIC, nas três primeiras semanas de maio, a média diária de exportações
foi de US$ 1,06 bilhão (por dia útil).
A partir do dia 21, quando a paralisação começou, as exportações caíram para média diária
de US$ 678 milhões (por dia útil).
Mesmo assim, a balança comercial de maio registrou superávit de US$ 5,9 bilhões em maio,
segundo o ministério.

Setores afetados
De acordo com o diretor de Estatísticas e Apoio às Exportações da Secretaria de Comércio
Exterior, Herlon Brandão, o setor mais afetado foi o de bens manufaturados. Nas últimas duas
semanas, a exportação desses produtos caiu 46%.
Também foram afetadas as vendas ao exterior de bens semimanufaturados (queda de 37%)
e de produtos básicos (31%).
“Esse efeito se dá de formas diferentes entre os setores. Por exemplo, o petróleo bruto é
produzido em plataformas, escoado por navios, então é menos impactado. Minério de ferro
tem escoamento por ferrovias”, explicou.
“Alguns produtos têm estoque nos portos, como é o caso da soja, então boa parte do
escoamento da soja nesse período, foi garantido pelos estoques nesses portos. [O setor de]
carnes também já tinha produto no porto a ser embarcado, que não dependeu de transporte
ao porto nesse período”, detalhou Brandão.
Empresas erram configuração do Google e deixam comunicação particular
exposta na web
04/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 03-06-2018)

A empresa de segurança Kenna Security publicou um alerta nesta sexta-feira (31) afirmando
que milhares de empresas deixaram mensagens eletrônicas expostas. A razão? As empresas
deixaram o serviço Grupos do Google para "Público". Segundo a companhia, 9.600 domínios
estavam com a configuração e acredita-se que 3.000 deles podem estar com dados abertos
na web.
Entre as empresas afetadas estão hospitais, órgãos de imprensa, multinacionais e até
agências governamentais, segundo a Kenna. As mensagens encontradas na web incluem

cobranças e até e-mails comunicando senhas de acesso a certos serviços. O caso foi relatado
diretamente ao Google para que o alerta seja repassado aos clientes.
O Google Grupos é uma ferramenta que permite a criação de fóruns e listas de discussão
personalizados. Por meio dele, diversas pessoas podem receber uma determinada mensagem
por meio de um só endereço, permitindo a distribuição de comunicados e coordenação de
projetos, evitando a prática insegura de compartilhar a senha de uma caixa de correio
eletrônico. Qualquer um pode criar um grupo totalmente privado, em que só participantes
autorizados têm acesso ao seu conteúdo. (Este blog já recomendou o Google Grupos para emails de grupos de estudo, turmas de faculdade e outras finalidades. Confira aqui.
Empresas assinantes do G Suite, o pacote de escritório em nuvem do Google, têm acesso ao
"Groups for Business", uma versão corporativa do Grupos. Entre as opções disponíveis para
essa versão empresarial da ferramenta está um filtro que impede qualquer grupo criado de
ser disponibilizado na internet. Por algum motivo, as empresas não utilizaram esse filtro e
deixaram seus grupos acessíveis na web.
A configuração padrão é a mais segura ("Privado"), mas as empresas vulneráveis mudaram
essa opção. De acordo com a Kenna Security, não se sabe por que essa mudança teria sido
feita. A companhia destaca, porém, que não é dado nenhum alerta sobre as consequências
de deixar os grupos públicos.
No início de abril, um vazamento no Boston College, uma faculdade norte-americana, foi
atribuído a um erro de configuração no Grupos pelo "The Heights", o jornal estudantil da
instituição.
O levantamento da Kenna de que 3.000 empresas estão vazando dados por esse recurso foi
realizado por amostragem. Segundo a companhia, a confiabilidade do número -- obtido com
a análise manual de 171 dos 9.600 possíveis casos -- é de 90%.
O mesmo alerta havia sido dado pela empresa de segurança Redlock ano passado. A Redlock,
porém, encontrou apenas "centenas" de grupos expostos na web. A companhia não fez
levantamento por amostragem.
EUA publicam entrada em vigor de restrições a aço e alumínio do Brasil, diz
MDIC
04/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-06-2018)
O governo dos Estados Unidos começou a aplicar nesta sexta-feira, 1º de junho,
restrições às importações brasileiras de aço e alumínio. Na quinta, foram publicadas
informações oficializando a entrada em vigor de quotas máximas para a compra do
aço brasileiro e de sobretaxa de 10% sobre as exportações de alumínio para os EUA.
De acordo com nota do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
as quotas serão definidas levando em consideração a média exportada entre 2015 e
2017. Para aço semi-acabado, a quota será de 100% dessa média e, para o produto
acabado (aços longos, planos, inoxidáveis e tubos), de 70%.
O MDIC disse que o goveRno brasileiro está em contato com o setor produtivo e
acompanhará atentamente os efeitos da medida sobre as exportações. “O governo
brasileiro considera que a aplicação das restrições sobre as exportações brasileiras
não se justifica e segue aberto a construir soluções que melhor atendam às
expectativas e necessidades de ambos os setores de aço e alumínio no Brasil e nos
Estados Unidos, reservando seus direitos no âmbito bilateral e multilateral”,
completou.
Mesmo depois de meses de negociações, o governo dos EUA anunciou nesta quinta
que avançaria com sobretaxas sobre o aço e alumínio do Canadá, México e União

Europeia, além de aplicar medidas a países como o Brasil. O anúncio reacendeu os
temores de uma guerra comercial global e foi condenado por países como França,
Alemanha e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).
Em março, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia anunciado que aplicaria
restrições às importações norte-americana de aço e alumínio, mas os países vinham,
bilateralmente, tentando isenções. O Brasil conseguiu evitar a sobretaxa de 25% sobre
as vendas de aço e tentava negociar as quotas, que acabaram sendo impostas a partir
desta sexta.
Nota à imprensa dos ministros das Relações Exteriores e de Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
04/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 01-06-2018)
Restrições americanas às exportações de aço e alumínio – Nota à imprensa dos
ministros das Relações Exteriores e de Indústria, Comércio Exterior e Serviços
No dia 30 de maio, o governo dos Estados Unidos publicou informações a respeito da
entrada em vigor, a partir do dia 1o de junho, de novas restrições a suas importações
de aço e alumínio com efeitos sobre o Brasil.
As exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos estarão sujeitas a quotas,
baseadas na média dos últimos três anos (2015-2017). A quota para o aço semiacabado equivalerá a 100% dessa média. Para os produtos acabados (aços longos,
planos, inoxidáveis, e tubos), a quota será de 70% da referida média.
As exportações brasileiras de alumínio estarão sujeitas a sobretaxa de 10%, adicionais
às tarifas de importação atualmente em vigor.
As medidas restritivas são de responsabilidade exclusiva do Governo dos Estados
Unidos e serão por ele administradas. O Governo brasileiro, em contato com o setor
produtivo, acompanhará atentamente os seus efeitos sobre as exportações brasileiras.
Conforme indicado nas notas anteriores sobre o assunto, o Governo brasileiro
considera que a aplicação das restrições sobre as exportações brasileiras não se
justifica e segue aberto a construir soluções que melhor atendam às expectativas e
necessidades de ambos os setores de aço e alumínio no Brasil e nos Estados Unidos,
reservando seus direitos no âmbito bilateral e multilateral.
Brasil está atrasado em tributação digital
04/06/2018 – Fonte: Contabeis.com (publicado em 01-06-2018)
País continua paralisado por conta das incertezas acerca dos impostos que já existem

Enquanto nações desenvolvidas discutem novo imposto para empresas localizadas em
paraísos fiscais, País se mantém paralisado por disputa de estados e municípios

Enquanto o mundo discute como criar novos tributos para conseguir alcançar as
empresas da chamada “economia digital” que se colocam em paraísos fiscais, o Brasil
continua paralisado por conta das incertezas acerca dos impostos que já existem.
De acordo com o tributarista do Chamon Santana Advogados, Rafael Serrano, ainda
não está claro se sobre a venda de softwares incide o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) ou o Imposto Sobre Serviços (ISS). “Os impostos que
já existem estão defasados em relação à economia digital. Os estados e municípios
disputam quem arrecada”, conta.
O argumento de quem acredita que o ISS é o imposto mais adequado é de que a
compra do direito de assistir a um filme online, por exemplo, não envolve transferência
de propriedade como ocorre com qualquer mercadoria. Já os defensores do ICMS
alegam que esse mesmo filme é vendido sem diferenciação a qualquer um, ao
contrário de uma prestação de serviços comum, que requer algum grau de
personalização do trabalho.
“A preocupação das empresas é ter de pagar imposto em dois lugares diferentes, tanto
no estado quanto no município. Essa insegurança custa caro e levar a briga ao
Judiciário não é barato, já que envolve a realização de depósito judicial”, lembra a
sócia do Utumi Advogados, Ana Cláudia Utumi.
Rafael Serrano chama a atenção para o contraste entre o que se discute no Brasil e o
que já está colocado em debate nos países desenvolvidos. Atualmente, a União
Europeia estuda impor mecanismos que permitam a tributação do lucro de empresas
mesmo que não tenham presença física no país de recolhimento.
De acordo com a sócia do Utumi Advogados, a característica disruptiva dos modelos
de negócios dentro da economia digital provoca uma mobilidade muito grande de
receitas e capital.
“Pode existir um site em português de uma empresa com conta bancária em Londres
e que só recebe em cartão de crédito. Na maioria dos países, não tem como fazer com
que o dono deste site pague tributos”, destaca.
Anticompetitiva
Para Ana Cláudia, o grande problema é que isso acaba fazendo com que as novas
companhias concorram de maneira desleal com aquelas que estão devidamente
instaladas em seus países de operação. “É preciso fazer com que a economia digital
pague tanto imposto quanto paga a economia tradicional”, avalia a advogada.
Na UE, uma das soluções em estudo é a possibilidade de tributar de maneira mais
gravosa as empresas que prestam serviços para companhias envolvidas na economia
digital. “Torna-se mais caro o negócio para aquele que está fora do alcance do fisco,
o que é uma forma indireta de cobrar o imposto”, explica Ana Cláudia.
Serrano entende que essa é uma discussão importante, mas distante da realidade
brasileira, uma vez que uma solução para a guerra fiscal de estados e municípios pode
ter que passar por um longo processo de discussão no Congresso. “O Brasil está dois
passos atrás do que se faz no mundo desenvolvido.”
Ana Cláudia ressalta que o ideal seria a edição de uma Lei Complementar que
resolvesse esse problema, pois seria supra-nacional, impondo um entendimento a
estados e municípios. Contudo, esse tipo de legislação é mais difícil de passar.
“A Lei Complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta, de 50% do total de
congressistas de cada casa [Câmara dos Deputados e Senado] mais um voto”, conclui.

Saiba quais são e os principais erros ao escolher um regime tributário
04/06/2018 – Fonte: Contabeis.com (publicado em 01-06-2018)
Empreendedores devem ficar atentos ao escolher um regime tributário já que um erro
pode dar prejuízo para a empresa.

Empresários de primeira viagem normalmente tem dúvidas sobre os regimes
tributários e como eles funcionam.
A questão é que a escolha errada, pode deixa o empreendedor de “cabelo em pé” e
prejudicar a empresa. O Portal Contábeis explica quais são os regimes tributários mais
comuns e os principais erros nas escolhas.
Regimes Tributários
1 – Simples Nacional
Só micro e pequenas empresas podem aderir ao Simples Nacional. Os empreendedores
não podem ter um faturamento anual maior do que R$ 4,8 milhões.
2 – Lucro Presumido
Nesse regime, o Imposto de Renda e a CSLL são calculados com base em um
percentual correspondente ao lucro da empresa. A porcentagem é fixa e prevista em
lei. Para aderir a esse regime, as empresas devem ter a receita anual abaixo dos R$
78 milhões.
3 – Lucro Real
Esse regime é obrigatório para as empresas com faturamento acima dos R$ 78 milhões
e para determinadas atividades, como as financeiras e negócios que recebam dinheiro
do exterior.
Dúvidas e erros
Uma das dúvidas mais frequentes é sobre a obrigatoriedade Simples Nacional. Os
empresários de pequeno porte podem ficar tranquilos já que o SN não é regra para
esses empreendedores. O que deve ser feito é uma avaliação precisa da empresa,
para a adesão do Simples Nacional. Um contador pode ajudar o microempresário fazer
seus cálculos, e dar um parecer favorável ou não para entrar no Simples.
A questão é que os três regimes tributários são completamente diferentes. O Simples
Nacional tem um custo menor e conta com outros tributos fora o Imposto de Renda e
o CSLL.
Já o Lucro Presumido conta com tributos maiores que o Simples, mas ainda tem custos
baixos para quem quer investir neste regime, ao contrário do Real, que tem conta com
tributos mais altos e o empresário que aderir o Lucro Real deve ficar mais atendo.
Lembrando que a escolha entre o Lucro Real e o Lucro Presumido pode afetar do
cálculo do PIS e Cofins da sua empresa. Para evitar esse erro, o empreendedor deve
procurar consultores especializados que possam refazer as contas para não sair no
prejuízo.

Empresas com funcionários têm até julho para aderir ao eSocial
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Pesquisa da FENACON apontou que menos de 10% das micro e pequenas empresas
estão informadas

Sistema substitui 15 prestações de informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias
passará a valer a todo o setor privado e implicará em multas sobre faturamento em
caso de descumprimento
Todas as empresas do setor privado têm até o dia 1º de julho para adotar o eSocial,
sistema que unifica a prestação de 15 relatórios a órgãos do governo, com informações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Apesar da proposta de simplificar o ambiente de
negócios, consultores e profissionais de recursos humanos afirmam que a adaptação
é bastante trabalhosa e implica em multas de até 0,2% sobre o faturamento anual,
em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos.
Adilséia Soriani Batista, gerente de RH: "A forma como as solicitações precisam ser
cumpridas é nova e nem sempre se aplicam ao dia a dia dinâmico das organizações"
A exigência vale desde janeiro para 13,7 mil negócios com faturamento acima de R$
78 milhões ao ano, que correspondem a cerca de 15 milhões de trabalhadores. A
obrigatoriedade se estenderá a mais de 18 milhões de empreendimentos no início do
segundo semestre, o que inclui micro e pequenas empresas, além dos MEIs
(microempreendedores individuais) que tenham funcionários. Os autônomos sem
empregados continuarão a usar o o Simei, o sistema de recolhimento dos tributos em
valores fixos mensais do Simples Nacional.
Consultor do Sescap-Londrina (Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região), Taylam Alves
afirma que pesquisa feita pela Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas)
apontou que menos de 10% das micro e pequenas empresas estão informadas sobre
a exigência. "Mesmo as de grande porte tiveram dificuldades e mais de 8 mil foram
notificadas por não informarem dados dos empregadores", diz.
Alves sugere que as empresas criem comitês internos para implantação do eSocial e
que iniciem o quanto antes a atualização dos dados cadastrais de funcionários, um dos
principais problemas enfrentados. A adesão é dividida em cinco fases e a primeira é
justamente a que envolve o cadastro do empregador.
Logo em setembro será necessário atualizar dados de trabalhadores e os vínculos com
as empresas. Em novembro será a vez da folha de pagamento e em janeiro de 2019,
dados previdenciários e sobre a segurança e saúde do trabalho. "Se a pessoa tiver
dificuldades, busque um consultor para fazer o treinamento, porque as autuações são
altas e podem gerar fiscalização retroativa", afirma.
Isso porque, ainda que as exigências valham somente a partir da entrada em vigência
do eSocial, o consultor diz que uma informação divergente, como de enquadramento

tributário, por exemplo, pode indicar que o erro tenha sido cometido também
anteriormente. "A fiscalização pode ser em relação aos último cinco anos", cita Alves.
O sistema é um projeto que integra Receita Federal, Caixa Econômica Federal, INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social), Previdência e Ministério do Trabalho.
Outros tipos de multa podem ser aplicados em casos de ilegalidade, conforme a
legislação já vigente. Alves cita o lançamento informações de pagamento a trabalhador
por horas extras além do permitido ao dia. "O eSocial faz apenas a validação de
consistência. Se faltar uma letra ou número necessários a um campo, não é possível
fazer a transmissão de dados. Se for plausível, mais ilegal, não há aviso e a fiscalização
é feita depois."
BENEFÍCIOS
Depois da dor de cabeça para a implantação do sistema, o governo prega que haverá
simplificação do cadastro de informações e redução de custos na gestão de recursos
humanos nas empresas. Ainda, com o cruzamento de dados facilitado, o consultor do
Sescap lembra que há potencial de aumento da arrecadação, principalmente em
questões tributárias e fiscais e não necessariamente pelas multas. "Para o
empregador, vai dar segurança jurídica em relação ao vínculo empregatício e, para o
empregado, incentivar a fiscalização e a autuação em casos de violação da legislação."
No entanto, Alves lembra que os trabalhadores ainda precisarão contar com a
fiscalização presencial. "Se o empregador fizer algo errado, mas declarar como se
fizesse certo, o eSocial não terá como pegar", explica.
EXIGÊNCIAS
A quantidade de dados cadastrais de funcionários que precisam ser atualizados para
a implantação do eSocial está entre as principais dores de cabeça dos departamentos
de RH (Recursos Humanos). Até mesmo o CPF de maiores de oito anos, dependentes
de empregados, passa a ser exigido. Ainda, como é comum a divergência entre
informações registradas em diferentes órgãos, muitos precisam ir à Caixa Econômica
Federal ou à Receita para correções.
A gerente de RH da Unifil e do Colégio Londrinense, Adilséia Soriani Batista, afirma
que a implantação do sistema tem sido muito trabalhosa. "A base de dados necessária
e a verificação de todos os dados é enorme", conta, ao citar que são 1,4 mil
funcionários.
Para a implantação em julho, ela afirma que foi preciso começar a adaptação em
dezembro de 2017. Porém, como já contava com um software de gestão sênior, não
houve custo. "Mas mudou tudo. Não que fazíamos coisas erradas antes, mas a forma
como as solicitações precisam ser cumpridas é nova e nem sempre se aplicam ao dia
a dia dinâmico das organizações", cita Batista.
Um exemplo é o processo de admissão, que precisa ser assinado e informado pelo
eSocial com um dia de antecedência. "Por conveniência até do funcionário, muitas
empresas permitiam que a assinatura fosse no primeiro dia. Assim como, às vezes por
necessidade familiar, algum colaborador pede férias com prazo menor do que os 30
dias exigidos por lei", diz.
Na Belagrícola, a gerente de gestão, Laura de Albuquerque Philippsen Moraes, afirma
que o mais complicado também foi a atualização de dados cadastrais dos 1,4 mil
funcionários. Para a implantação ainda em janeiro deste ano, ela conta que foi preciso
implantar um novo sistema de RH, que abrangesse folha de pagamento e cartão ponto.
"Entendo que alguns pontos poderiam ser mais coerentes com a realidade das
empresas, como a admissão e o CPF de dependentes."
Apesar de não conseguir sentir a simplificação proposta pelo governo ainda, Moraes
vê o eSocial como importante. "Se a questão das multas separar eventuais erros do

que é intencional, será muito bom para a competitividade dos empregadores que
respeitam a legislação, como fazemos, em relação aos que não arcam com esse
custo."
SERVIÇO
Mais informações e o cronograma de implantação podem ser obtidos no endereço
eletrônico portal.esocial.gov.br.
Saiba o que é o eSocial, o sistema que traz muito mais praticidade para sua
empresa
04/06/2018 – Fonte: Contabeis.com

Se você tem uma empresa, sabe como é lidar com inúmeros documentos diariamente.
São diversos dados de funcionários e tantos outros itens necessários para a
organização e o bom andamento do seu negócio. Imagine que bom se tudo fosse
integrado
Se você tem uma empresa, sabe como é lidar com inúmeros documentos diariamente.
São diversos dados de funcionários e tantos outros itens necessários para a
organização e o bom andamento do seu negócio. Imagine que bom se tudo fosse
integrado em um único sistema. É por isso que existe o eSocial, uma plataforma que
auxiliará as empresas a reduzir custos e tempo da área contábil na hora de executar
15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
O eSocial é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas. O sistema é todo integrado e comunica ao Governo as informações
necessárias sobre milhões de trabalhadores em todo país. O sistema reúne em um só
local as informações necessárias ao empregador, sobre o seu quadro de funcionários.
Os dados referentes às contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, informes
sobre acidentes de trabalho, aviso prévio, FGTS e outras atribuições fiscais, são
repassados digitalmente e automaticamente ao governo.
A grande vantagem do eSocial é prestação simplificada das informações que
diminuirão a burocracia envolvida na entrega de documentos. Afinal, todos eles
estarão em um único sistema, enviados com um único processo, o que reduz os custos
e o tempo gasto. Outra grande vantagem é aumentar a segurança do processo, pois
usa a assinatura digital de sua empresa para o envio de dados.
Com ele, mais de 18 milhões de empregadores e 44 milhões de trabalhadores estarão
conectados ao Governo Federal e a órgãos como o Ministério do Trabalho, Caixa
Econômica, Secretaria da Previdência, INSS e Receita Federal. A plataforma ainda é
compatível com notebooks, computadores, smartphones e também é adaptada às
pessoas com necessidades especiais. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o
eSocial, siga essas dicas para que a implementação em sua empresa aconteça de
forma organizada e sem perda de tempo.

1 – Estude o manual do eSocial e sua documentação técnica.
O
mesmo
pode
ser
encontrado
em: http://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica).
É importante treinar e desenvolver a equipe que irá atuar no projeto. Participe de
treinamentos e monte grupos de estudo, isso irá facilitar a implementação.
2 – Realize cronograma de ações e marque os responsáveis para adequação dos
processos internos. Para que os prazos legais sejam cumpridos, defina os responsáveis
por cada ação.
3 – Providenciar a qualificação e atualização cadastral dos empregados ativos. O
eSocial não enviará informações retroativas, irão compor a base, somente os
empregados ativos até a data do envio dos cadastros/vínculos. Cheque se o nome do
trabalhador, data de nascimento, CPF e PIS, estão iguais nas bases da Previdência
Social, CAIXA e Receita Federal do Brasil.
Lembre-se, trabalhadores com dados inconsistentes não poderão ser enviados ao
eSocial.
4 –Atualizar os cadastros dos trabalhadores e as declarações de encargos de família,
dependentes etc.
5 –Atualizar parâmetros de cargos e salários, alinhados ao CBO. Esta ação deve ser
bem planejada, pois terá reflexo nos paradigmas estabelecidos pela CLT no que diz
respeito a equiparação salarial. Ou seja, pessoas com mesmo CBO, recebendo salários
distintos, podem indicar infração.
6 – Organizar os parâmetros das rubricas da folha de pagamento. O eSocial possui
tabelas próprias e uma delas é a tabela de rubricas, com todas as possiblidades de
pagamentos e descontos, com códigos pré-determinados. Será preciso adequar a
tabela existente no software de folha da empresa, indicando a rubrica correspondente
no eSocial, por meio do “De Para”.
7 –Checar demais parâmetros tributários. A empresa deve estar alerta aos percentuais
de alíquotas previdenciárias, como RAT, FAP e Fundos de Terceiros. A obrigação do
enquadramento correto é da própria empresa, por meio do CNAE, por tabela
estabelecida
pela
própria
RFB.
Se
houver
dados
divergentes, haverá inconsistências.
8 –Organizar as obrigações de Segurança e Medicina do Trabalho. As empresas
precisam estar com as documentações de SST em dia: laudos técnicos, exames
ocupacionais e entregas de EPIs. O que permitirá que o monitoramento da saúde do
trabalhador seja eficiente.
9 –Cumprir as cotas obrigatórias de aprendizagem e PCD. Empresas com mais de 07
funcionários precisam, obrigatoriamente, cumprir a cota de contratação de no mínimo
5% do quadro de jovens aprendizes. As empresas ME, EPP e organizações sem fins
lucrativos, é facultada a contratação.
Já a cota de PCD, deve ser cumprida por toda empresa acima de 100 funcionários.
10 – Envolver todas as áreas da empresa. O eSocial não é uma responsabilidade
exclusiva do RH. Ele envolve todas as áreas e fornecedores e principalmente a alta
direção. Trata-se de mudança cultural e a comunicação deve ser eficiente para que
todos estejam engajados nas adequações necessárias.

11 –Alinhar as soluções tecnológicas para este processo. O eSocial altera a forma de
operar a área de gestão de pessoas e a tecnologia será uma grande aliada. É essencial
que, principalmente o software de folha esteja adequado e que ofereça o máximo de
otimização no envio destes arquivos, como agendamento das tarefas e automação dos
envios.
12 –Checar se a empresa possui certificado digital. Um dos aspectos do funcionamento
do eSocial, é que as transmissões dos arquivos, só serão realizados por meio do
certificado digital. Então é necessário checar se a empresa já possui ou se está no
prazo de validade, evitando atrasos de envio.
Esse último passo é muito importante, portanto na hora de escolher o seu certificado
digital prefira uma autoridade certificadora que possua um portfólio de soluções
desenvolvido para simplificar sua vida e oferecer mais segurança e mobilidade. A Soluti
é uma empresa inovadora e disruptiva, que com 10 anos no mercado, alcançou a
liderança e que tem elevado o conceito de conectividade, autenticação e documentos
eletrônicos a um patamar de excelência. Saiba mais em: www.soluti.com.br

