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Preços em São Paulo desaceleram 
 
- O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) poderia ter elevado 0,66% em janeiro, caso tivesse ocorrido reajuste na 
tarifa de transporte público na capital paulista, alerta o coordenador do IPC, André Chagas. 
"Com o aumento, teríamos mais 0,34 ponto percentual na variação", calcula. Em janeiro, o 
IPC desacelerou para 0,32% ante 0,72% em dezembro e surpreendeu o mercado.  

Olhando o histórico, o resultado foi o menor para o mês desde 1998 (0,24%). Em janeiro 
do ano passado, o grupo transportes ficou em 2,19%, por causa dos aumentos em tarifas 
de transporte público, enquanto no mês passado atingiu 0,50%. O IPC, por sua vez, 
naquela ocasião, foi de 1,37%. 

Como em outras cidades houve o tradicional reajuste de início de ano nas tarifas de 
transporte urbano, Chagas ressalta que a inflação oficial de janeiro talvez não desacelere 
tanto quanto o IPC-Fipe. Para o Bradesco, o IPC de janeiro reforça a previsão de uma 
elevação moderada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  

Em relatório, o banco ressalta que o IPCA do primeiro mês de 2017 deve ficar perto de 
0,40%, "bastante abaixo da variação média do primeiro mês do ano, de 0 60%". O IPCA 
será divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
De todo modo, Chagas afirma que a abertura do IPC em janeiro reforça uma desinflação 
importante em andamento. "Avaliando o conjunto, os componentes do indicador, 
percebemos um processo consistente de alívio na inflação". 

Fatores de baixa 

Além de desaceleração em alguns grupos como alimentação, de 0 27% em dezembro 
para 0,16% em janeiro, o economista citou as medidas de núcleos do IPC que corroboram 
o alívio inflacionário. O núcleo de médias aparadas - que exclui as maiores altas e as 
maiores quedas - atingiu 0,28%, ficando aquém de 0,32% do IPC. Segundo Chagas, a 
recessão e o câmbio sob controle estão permitindo uma baixa dos preços. "A 
desvalorização do real é boa para a inflação, mas desfavorável para a competitividade da 
indústria nacional". /Estadão Conteúdo 
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Produção caiu 11,3% no ano, afirma Abinee 
 
- A produção de eletroeletrônicos deu sinais de recuperação ao crescer 7,3% na 
passagem de novembro para dezembro, com ajuste sazonal, informou a Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). No entanto, no acumulado de 2016 o 
segmento perdeu 11,3% ante 2015, retração mais forte que da indústria geral (-6,6%) e 
que o ramo de transformação (-6,1%), com base em informações do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
No ano, o resultado foi motivado pela queda de 14,8% na indústria eletrônica e de 8,6% na 
elétrica. Na eletrônica, foram observadas reduções em todos os subsetores. Já na elétrica, 
só a produção de pilhas, baterias e acumuladores elétricos aumentou (4,2%), e houve 
recuos de até 27,2%, como em lâmpadas e outros equipamentos de iluminação. /Estadão 
Conteúdo 

 

 

Deputados começam a acelerar reformas 
 
Planalto orienta aliados a dar celeridade na tramit ação das propostas, a começar por alterações na 
CLT, enquanto políticos e autoridades adversários p reparam um calendário de protestos 
 

Brasília - O presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), começa a imprimir 
nesta semana um novo ritmo à tramitação das principais propostas legislativas enviadas 
pelo governo Michel Temer - as reformas trabalhista e previdenciária. Como meta, o 
governo planeja transformá-las em lei até junho.  

Sob o argumento de "combater a crise", Temer pediu ao Congresso celeridade na 
aprovação das reformas em carta enviada aos parlamentares na quinta-feira (2). Segundo 
o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a reforma trabalhista deverá ser aprovada 
antes das mudanças na Previdência, devido a acordos que afirma já ter selado com 
entidades sindicais e confederações de trabalhadores. "A trabalhista virá primeiro, mas a 
da previdência deverá ser votada antes do dia 30 de junho", disse Padilha. 

O Planalto corre, também, para mostrar força e tentar reduzir ao máximo os impactos da 
Lava Jato na tramitação das reformas. Maia já indicou o relator da reforma trabalhista, 
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). A previsão é que a Casa instale amanhã uma 
comissão especial que vai analisar o tema. Marinho é presidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (CSE), grupo 
suprapartidário que reúne 250 parlamentares. 
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Jornada descontínua 

Como relator, Marinho deverá apresentar como emenda o texto do Projeto de Lei 3785/12, 
que institui o contrato de trabalho intermitente. Trata-se de um acordo de prestação de 
serviço descontínuo, que pode compreender períodos determinados com dia e hora. 

A medida exclui o tempo de inatividade do trabalhador, alternada entre carga horária e 
folgas, além de garantir ao trabalhador intermitente o mesmo tratamento econômico dado 
aos demais empregados que exercem igual função. O texto é de autoria do deputado 
Laércio Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC). "É o caso 
de determinados restaurantes que contratam o maior número de funcionários nos sábados 
ou nas sextas-feiras, é o trabalho feito na agricultura na época da colheita, do plantio", 
explica Marinho. 

Projeto do governo 

Na proposta do Executivo estão listados 12 itens que poderão ser negociados entre 
patrões e trabalhadores. Entre eles o parcelamento das férias em até três vezes, com 
pagamento proporcional ao períodos, sendo que uma das frações deve corresponder a ao 
menos duas semanas de trabalho; jornada de trabalho, com limitação de 12 horas diárias 
e 220 horas mensais; participação nos lucros e resultados; e jornada em deslocamento. 

Também poderão ser discutidos o intervalo entre jornadas (limite mínimo de 30 minutos); 
extensão de acordo coletivo após a expiração; entrada no Programa de Seguro-Emprego; 
plano de cargos e salários; banco de horas, garantido o acréscimo de 50% na hora extra; 
remuneração por produtividade, entre outros. 

Para ter validade, o acordo tem de ser feito entre sindicato da categoria e empresa, 
aprovado pela assembleia de trabalhadores. Apesar do processo acelerado, o governo irá 
encontrar "pedras" no caminho, para aprovar a matéria. O país deve enfrentar uma onda 
de protestos contra as reformas no primeiro semestre deste ano. A agenda já prevê 
manifestações marcadas até março. 

Além disso, nem todas as centrais sindicais concordaram com as propostas do governo. 
Na última semana, representantes dos sindicatos pediram ao presidente da República 
mais tempo para debater a reforma trabalhista. O presidente da Força Sindical, deputado 
Paulinho da Força (SD-SP), reuniu-se com Temer para entregar um documento 
formalizando o pedido. 

Abnor Gondim 

 
(Fonte: DCI dia 06/02/2017)  


