
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analistas e auditores estão com atenção em Brasília 

Analistas e auditores da Receita Federal estão com a atenção voltada hoje para Brasília. A partir das 9h30 acontece a 

reunião da comissão especial que vai analisar o Projeto de Lei nº 5.864/16. O texto trata de um programa de 

remuneração para as categorias e também sobre a carreira tributária e aduaneira. 

O projeto de lei está cercado de polêmica e evidenciou uma queda de braço entre analistas e auditores. Analistas dizem 

que a proposta inicial da lei foi desviada e auditores dizem que o governo não cumpriu acordo firmado. 

Segundo os analistas, a intenção do texto era criar um mecanismo que aumentasse os ganhos das duas categorias, 

baseado na produção laboral. Mas, quando apresentado na Câmara, trazia a previsão de prerrogativas aos auditores. 

Entre as medidas consideradas privilégios para auditores estão a prisão especial em sala especial de Estado Maior e 

"ingresso e trânsito livre, em razão de serviço, em qualquer órgão ou entidade pública ou empresa estatal, 

estabelecimento comercial, industrial, agropecuário e instituições financeiras, mediante a apresentação da identidade 

funcional, para examinar mercadorias, arquivos", diz o projeto de lei. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 08/11/2016 
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Pessoal da capatazia decide manter greve 

Trabalhadores avulsos da capatazia do Porto de Santos decidiram manter a greve e paralisar as atividades no corredor 

de exportação de granéis. Tudo porque as empresas estão querendo transformar a mão de obra em 100% vinculada, 

mas reduzindo os postos de trabalho e os salários. Segundo o presidente do Sindicato dos Operários Portuários de 

Santos (Sintraport), Claudiomiro Machado, o Miro, seriam contratados 120 trabalhadores em um universo de 2 mil 

homens. "O avulso hoje deve ganhar R$ 3 mil. Eles estão oferecendo R$ 1,4 mil para os trabalhadores e diminuindo as 

vagas para 120. E os outros trabalhadores, vão ficar como?" 

O pessoal se revoltou principalmente com a falta de diálogo das empresas, a ADM do Brasil, a Terminal 39 e a Louis 

Dreyfus. O Terminal de Exportação de Santos (TES) substituirá a Louis em janeiro e já anunciou que irá adotar o 

mesmo esquema de vinculação. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 08/11/2016 

 

Governo envia ao Congresso projeto da revisão do INSS 

O Governo enviou ontem ao Congresso Nacional um projeto de lei que vai substituir a Medida Provisória da revisão 

de benefícios do INSS, que caducou na última sexta-feira por não ter sido votada a tempo no Congresso Nacional. 

Reiterando o que havia anunciado na semana que antecedeu o feriadão de Finados, o presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), quer votar ainda esta semana o projeto do Governo. O projeto retoma as regras de revisão de auxílio-

doença e aposentadoria por invalidez, criadas pela Medida Provisória 739/16. Segundo Maia, foi a Câmara quem pediu 

para o Governo enviar um texto com urgência constitucional para que o pente-fino tivesse continuidade. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 08/11/2016 
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Cteep busca oportunidades para retomar expansão 
A transmissora de eletricidade Cteep, controlada pela colombiana Isa, se prepara para um novo ciclo de expansão no 

Brasil após registrar no último trimestre uma receita bilionária, referente à perspectiva de recebimento a partir do 

próximo ano de uma indenização prometida à empresa pelo governo federal ainda no final de 2012. 

O presidente da companhia, Reynaldo Passanezi, disse que agora buscará bons negócios para investir os recursos da 

compensação, em uma mudança ante a postura “defensiva” adotada pela elétrica enquanto negociava com o governo o 

pagamento dos valores. 

O presidente da Cteep fez questão de ressaltar que, apesar do forte apetite por expansão, a companhia deverá manter 

uma boa dose de cautela na seleção dos investimentos. 

Tanto na entrada em leilões quanto em eventuais aquisições, serão avaliados principalmente ativos que tenham sinergias 

com itens que já fazem parte do portfólio da empresa e boa rentabilidade. 

“Estaremos sempre olhando oportunidades. Se entendermos que gera valor, estaremos buscando participar, se não 

gerar valor, não vamos… se a gente não ganhar (uma disputa por um ativo), não tem arrependimento, não ganhamos 

porque achamos que tinha risco demais ou a rentabilidade era menor que nossa rentabilidade requerida”, disse. 

Questionado por analistas, o presidente da Cteep também não descartou avaliar uma eventual aquisição de linhas de 

energia da espanhola Abengoa, que paralisou obras no Brasil em novembro passado em meio a uma crise financeira e 

agora busca negociar ativos para gerar caixa. 

Fonte: http://monitordigital.com.br/cteep-busca-oportunidades-para-retomar-expansao/ 

Orçamento do FGTS será de R$ 87 bilhões em 2017 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai investir R$87 bilhões na economia no próximo ano. O 

orçamento aprovado pelo Conselho Curador nesta terça-feira (25) prevê R$63,5 bilhões ao setor de habitação popular, 

que vai possibilitar a geração ou manutenção de 2,5 milhões de empregos no setor da construção civil e beneficiar mais 

de 556 mil famílias de baixa renda no acesso à casa própria. Em mobilidade urbana serão investidos R$14 bilhões e 

R$9,5 bilhões em saneamento básico. 

Para os próximos quatro anos (2017/2020), o Fundo vai investir um total de R$331 bilhões na economia. Além dos 

R$87 para o próximo ano, foram aprovados R$81,5 em 2018, R$81,75 em 2019 e R$80,75 em 2020. 

Segundo o ministro Ronaldo Nogueira, que presidiu a reunião do Conselho Curador, “os investimentos do FGTS, além 

de propiciar moradia aos trabalhadores, principalmente os de baixa renda, vão poder gerar 2,5 milhões de empregos 

anualmente no mercado de trabalho formal brasileiro”. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/noticias/3926-orcamento-do-fgts-sera-de-r-87-bilhoes-em-2017 

 

 Portal Mais Emprego oferece 26 mil vagas 

O Portal Mais Emprego oferece 26.736 vagas. Para se candidatar, o trabalhador não precisa sair de casa, basta buscar a 

vaga pela internet, acessando maisemprego.mte.gov.br. Do total de vagas ofertadas, 11.338 são para atividades no setor 

de serviços. A agropecuária abriu 7.234 postos; o comércio 6.656 e a indústria 1.047 vagas. 

Em 2016, o sistema de auto intermediação mantido pelo Ministério do Trabalho já ofereceu 980 mil vagas, mantendo 

a prevalência do setor de serviços (468 mil). Os empregadores do setor de serviços ofertaram 220 mil vagas; do setor 

agropecuário 204 mil e da indústria mais de 76 mil vagas. 

Como cadastrar - Com o login e senha devidamente cadastrado, o trabalhador tem acesso a todas as oportunidades 

cadastradas no Portal. Para fazer o cadastro no site Mais Emprego é simples. O acesso é feito pelo endereço 

maisemprego.mte.gov.br, no campo “Trabalhador” e na opção “Vagas de Emprego”. É possível conferir quais as vagas 

disponíveis por estado. Quem não tiver cadastro precisa se cadastrar. As informações necessárias são o número do PIS/ 

NIS/ NIT. Também é necessário informar o CPF, RG, número e série da CTPS, nome completo, data de nascimento, 

e-mail e senha. No Portal mais Emprego também é possível consultar a situação do Seguro-desemprego, ver o 

calendário de pagamento do Abono do PIS/PASEP, além de verificar a liberação. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=3944 

 


