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CUT e a hora do adeus
“Sindicatos brasileiros 

são como paquidermes 

entardecidos - pesados e 

ultrapassados”
 

O fim da contribuição 
sindical vai resultar 
no extermínio dessa 

montanha de sindicatos que 
há hoje no Brasil. Com o tér-
mino dessas taxas impositivas, 
outras e novas lideranças, rele-
vantes, atuais, para realmente 
defenderem a classe e não os 
próprios interesses, irão apa-
recer e esse será apenas um 
dos benefícios.

A forma com que era estru-
turada a questão, até mesmo 
com a ligação de boa parte a 
partidos políticos, impacta de 
forma negativa lideranças jo-
vens e idealistas. Infelizmente, 
com o tempo, essas entidades 
de classe fi caram estagnadas 
e, aos poucos, foram perdendo 
o seu real propósito. O traba-
lhador acaba se tornando um 
penduricalho desnecessário 
porque acabam olhando so-
mente para si e não para as 
necessidades do empregado 
e para o mercado ao qual ele 
pertence. 

Olham para os espelhos 
quando deveriam se preocupar 
com as janelas. 

Além desses fatores, é pos-
sível notar que há uma grande 
demagogia não só dos sindica-
tos. Muitos advogados traba-
lhistas defendem a CLT, que 
data de 1940, mas pouco se fala 
que essas leis não atendem a 
nova dimensão que o trabalho 
tomou tão pouco dos trabalha-
dores. Essas normas são ver-
dadeiros empecilhos para que 
o colaborador possa negociar 
as suas horas trabalhadas, e, 
em contrapartida, aprisiona o 
empreendedor. 

Não é à toa que o Brasil tem 
índices baixíssimos de empre-
endedorismo, afetando a taxa 
de emprego e o crescimento 
do país como um todo. 

A defesa cega e ultrapassada 

da CLT limita o crescimento. 
Quer uma prova? Afi nal, do 
que se tratou a mobilização 
da última sexta-feira? Apenas 
para reivindicar a manutenção 
do imposto sindical. A luta 
contra as supostas reformas foi 
apenas cortina de fumaça. Em 
tempo: o país possui o maior, 
e mais vergonhosa quantidade 
de sindicatos que se valeram da 
reforma trabalhista para milita-
rem a favor do imposto. 

Vale lembrar que o sindica-
lismo possui a sua importância 
dentro do panorama de uma 
democracia saudável, e não 
importa o direcionamento 
ideológico com a conjuntura 
do momento. Mas, do jeito que 
está, com conceitos confusos 
de “justiça social”, mais atrapa-
lha do que ajuda o país. 

Outro ponto pouco aborda-
do: temos que acabar com o 
sindicato único por categoria. 
Isso é uma excrecência de-
mocrática contemporânea. 
Tenho a certeza de que tanto 
o fi m da reforma trabalhista 
como o imposto sindical são 
as melhores coisas que podem 
acontecer para o trabalhador 
brasileiro.

Pelo ponto de vista do ma-
rketing e gerenciamento de 
imagem, essa greve foi um 
verdadeiro tiro no pé, porque 
prejudicou o trabalhador mais 
pobre, aquele que ainda atua 
na informalidade. Afi nal, ele 
não tem os muitos benefícios 
daqueles que estavam na rua 
protestando, sem contar o 
vandalismo. 

Cada vez mais a CUT e 
similares se distanciam da 
realidade porque almejam uma 
imposição na marra, o que não 
acontece.
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A - Revitalização de Avenida
Os 4.600 metros da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das mais impor-
tantes vias da cidade de São Paulo, será toda revitalizada pela Smart Fit, 
maior rede de academias da América Latina. O projeto terá duração de 
36 meses, a partir deste sábado (6), às 10h30, quando acontece o evento 
de “corta-faixa”, com a presença do prefeito João Doria e do fundador da 
Smart Fit, Edgard Corona, convidados e autoridades. Entre as melhorias 
previstas está a manutenção de todos os canteiros com o plantio de novas 
fl ores, colocação de novos cestos de lixo personalizados, bicicletários que 
terão formatos de dumble, placas indicativas de distância percorrida e 
placas de adoção de áreas verdes. Informações: (www.smartfi t.com.br).

B - Realize seu Sonho
Realizar uma festa inesquecível, conhecer um local exclusivo, ter acesso a 
um produto muito desejado antes de todo mundo, conhecer de perto seu 
ídolo. Bespoke Life, que já realizou sonho de inúmeros clientes, nasceu 
com a missão de realizar o seu sonho, não importa qual seja. Entre os 
exemplos estão idas a lojas famosas antes de abrirem para o público, 
jantares especiais em meio à selva africana e estadias em pousadas 
superexclusivas. Cada pessoa tem seu desejo especial e a empresa usa 
a expertise de mais de 170 fornecedores testados e homologados para 
realiza-lo. Saiba mais em (www.bespokelife.com.br) tel. 99598-5199.  

C - Concessões e PPP
Entre os próximos dias 16 e 18, o Instituto de Inovação e Tecnologia realiza 
o curso ‘Concessões e PPP: Fundamentos e Desafi os Atuais’ destinado a 
transmitir dados e informações sobre essas duas modalidades de inves-
timento em infraestrutura. No Brasil, a retomada dos projetos e obras 
desse segmento que vem sendo anunciados desde 2015 devem mobilizar 
cerca de R$ 30 bilhões em recursos do governo nos próximos anos. É 
direcionado a profi ssionais, empresários, investidores e fi nanciadores, 
além de pesquisadores da academia de várias áreas de conhecimento 
envolvidas na elaboração, análise, acompanhamento e avaliação de 
projetos de longo prazo. Informações: (www.isitec.org.br).

D - Odontologia do Esporte
Nos próximos dias 18 e 19, a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas  
promove o 2º Congresso Internacional de Odontologia do Esporte, na 

sede da entidade, à Rua Voluntários da Pátria, 547 – Santana. Multi-
disciplinar, o evento reúne profi ssionais de Medicina, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Educação Física e Odontologia, tanto do Brasil quanto de 
outros países, como Itália e Canadá. O objetivo é mostrar que estar em 
dia com a saúde bucal leva o atleta a atingir um melhor desempenho. 
Isso é válido não só para atletas de elite e profi ssionais, mas também 
para todo indivíduo que pratica esporte regularmente. É voltada para o 
conhecimento, prevenção e tratamento das lesões e doenças do sistema 
estomatognático na prática esportiva. Informações: (http://www.apcd.
org.br/odontoesporte/).

E - Diversidade e Inclusão
Nos dias 27 e 28 de junho, no Auditório Dow Brasil, Av. Nações Unidas, 
14171, acontece a 3ª edição do Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão. 
Com um formato inovador, o evento promove debates signifi cativos, 
trazendo um conteúdo de alta qualidade com um time de palestrantes 
comprometidos em fazer a diferença no mundo. Com a apresentação 
de cases de sucesso, painéis com experiências práticas e dinâmicas de 
grupo, o evento vai tratar sobre como as empresas têm direcionado foco 
em ações e estratégias de diversidade e inclusão, agregando valor para 
além das fronteiras da organização e lançando um novo olhar sobre as 
transformações organizacionais. Informações e inscrições: tel. 2389-1161 
ou (contato@ckzeventos.com.br). 

F - Mercado de Capitais 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realiza, no próximo 
dia 17, o evento internacional ‘O Ecossistema para a Promoção do Cres-
cimento de Negócios de Alto Impacto Social Conexão Estados Unidos 
– Brasil’, das 8h30 às 13h00, no Auditório Itaú BBA, com capacidade 
para 200 pessoas. O encontro reunirá lideranças dos Estados Unidos e 
do Brasil para promover um diálogo sobre iniciativas bem-sucedidas, 
aprendizados, desafi os e oportunidades de ações para a valorização e o 
crescimento de negócios de alto impacto social no país. Os palestran-
tes atuam nas esferas pública e privada de ambos os países. Inscrições 
gratuitas e programação em: (http://inovacapital.net.br/). 

G - Café Contábil 
No próximo dia 24 (quarta-feira), o Sindicato dos Contabilistas de 
São Paulo realiza o primeiro encontro do Café Contábil em 2017. 

Combinação entre a apresentação de palestras e o café da manhã, a 
iniciativa é desenvolvida para proporcionar integração e capacitação 
dos profi ssionais da Contabilidade. O encontro acontece às 8h30, na 
sede social da Entidade. Na ocasião serão apresentadas as “Novas Re-
gras para o Simples Nacional 2018”, proporcionando aos participantes 
uma visão global das mudanças promovidas pela Lei Complementar 
nº 155, que entrarão em vigor em janeiro de 2018 para empresas 
optantes do Simples Nacional. Inscrições e mais informações: (www.
www.sindcontsp.org.br).

H - Orgânico na Praça
No próximo dia 20, sábado, a partir das 11h00, acontece a primeira 
edição do Orgânico e Natural na Praça, na Pracinha Oscar Freire (Rua 
Oscar Freire, 974). Vinte marcas de produtos orgânicos, saudáveis 
e naturais vão oferecer degustação gratuita de seus produtos para o 
público em geral. A ideia do evento é difundir a cultura da alimenta-
ção e hábitos mais saudáveis entre a população. O evento antecipa 
algumas das novidades que serão apresentadas ao mercado e aos 
consumidores nas feiras Bio Brazil Fair, que acontecem no pavilhão 
da Bienal do Ibirapuera de 7 a 10 de junho. Mais informações tel. 
2226-3100.

I - Projetos Socioambientais
A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 
apoio do Instituto Socioambiental Invepar, lança o terceiro Edital 
de Seleção de Projetos Socioambientais do GRU Airport 2017, que 
prioriza projetos voltados para as áreas de vulnerabilidade social com 
foco no desenvolvimento socioambiental e econômico das comuni-
dades vizinhas ao aeroporto. Poderão ser inscritos projetos novos 
ou em andamento com foco na Educação, Geração de Emprego e 
Renda, Arte e Cultura, Meio Ambientee, Esporte, tendo o  Empre-
endedorismo e Apoio à Gestão Pública como temas transversais. 
São priorizados projetos de investimento em infraestrutura e/ou 
equipamentos. Inscrições gratuitas e mais informações estão no site: 
(www.gru.com.br). 

J - Feira de Empreendedorismo 
A Incubadora de Negócios ESPM SP realiza, no próximo dia 10 
(quarta-feira), a 9ª edição da Feira de Empreendedorismo com o 
objetivo de promover os projetos dos alunos de diferentes cursos e 
disciplinas. O evento será realizado das 9h00 às 12h00, no campus da 
Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana. São esperadas mais de 100 
pessoas, entre investidores, angels e demais interessados que poderão 
conhecer todos os projetos desenvolvidos por estudantes do 5º, 6º 
e 7º semestres, dos cursos de graduação em Administração, Design, 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e 
TECH. Haverá ainda uma votação dos melhores cases apresentados. 
Informações: tel. 5085-6709.

A - Revitalização de Avenida
Os 4.600 metros da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das mais impor-

sede da entidade, à Rua Voluntários da Pátria, 547 – Santana. Multi-
disciplinar, o evento reúne profi ssionais de Medicina, Fonoaudiologia,
Fisioterapia Educação Física e Odontologia tanto do Brasil quanto de

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), na cidade 
de São Paulo, encerrou abril em 
alta de 0,61% ante 0,14% em 
março, elevando a taxa acumu-
lada desde janeiro em 0,99% e, 
nos últimos 12 meses, de 3,71%. 
Essa elevação foi puxada pelo 
grupo alimentação que subiu 
de 0,34% para 1,12%.

A segunda maior pressão 
sobre o orçamento doméstico 
das famílias com renda entre 
um e dez salários mínimos foi 
constatada no grupo habitação 
(de 0,19% para 0,44%), seguida 
pelo grupo saúde (de 0,72% 
para 1,66%). No grupo despesas 
pessoais, a taxa acelerou de 
0,17% para 0,48%.

Em transportes, houve rever-
são da queda de 0,17% para uma 
alta de 0,48% e, no grupo educa-
ção, o índice ganhou mais força ao 
passar de 0,06% para 0,18%. Já 
em vestuário, a variação mostra 
uma relativa estabilidade, mas 
com ligeira diminuição de inten-
sidade de queda (de -0,04% para 
-0,02%) (ABr).

O percentual de famílias 
inadimplentes - com dívidas 
ou contas em atraso - no país 
fi cou em 24,1% em abril. A 
taxa é superior às observadas 
em março passado (23,7%) 
e em abril de 2016 (23,2%). 
Esse é o maior percentual 
registrado pela Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), desde setem-
bro do ano passado (24,6%).

O percentual de famílias 
que não terão condições de 
pagar suas contas ou dívidas 
chegou a 9,7% em abril. A 
taxa é inferior aos 9,9% de 
março, mas superior aos 8,2% 
de abril de 2016, segundo a 
pesquisa. O percentual de 
endividados (em atraso ou 
não) fi cou em 58,9% em abril 
deste ano, taxa acima dos 

Com isso, a empresa de-
cidirá sobre a aquisição 
de áreas do pré-sal e não 

será mais obrigada a ser opera-
dora única. O novo sistema de 
participação da companhia foi 
publicado no Diário Ofi cial da 
União, no decreto do presidente 
Michel Temer sobre o direito 
de preferência da estatal para 
atuar como operadora.

A companhia terá 30 dias para 
manifestar seu interesse em 
participar dos blocos a serem 
ofertados. “Esta manifestação 
deverá conter a relação dos blo-
cos de interesse da companhia 
e o percentual de participação 
pretendido. Depois disso, o 
CNPE proporá quais blocos 
deverão ser operados pela 
Petrobras, indicando sua par-
ticipação mínima no consórcio, 

A companhia terá 30 dias para manifestar seu interesse em 

participar dos blocos a serem ofertados.
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Petrobras terá direito de preferência 
para produção no pré-sal

A Petrobras pode exercer o direito de preferência como operadora nos consórcios para exploração e 
produção de blocos sob o regime de partilha de produção

mínimo estabelecido no edital, a 
Petrobras será obrigada a com-
por o consórcio com o licitante 
vencedor. Na outra alternativa, 
se o percentual for superior ao 
percentual mínimo estabeleci-
do no edital, a Petrobras terá 
a escolha de compor ou não o 
consórcio. 

Desde que assumiu a presi-
dência da Petrobras, em maio 
do ano passado, Pedro Paren-
te, defende a possibilidade da 
companhia exercer o direito 
de escolha na aquisição dos 
blocos a serem contratados no 
regime de partilha, especial-
mente, por causa da situação 
fi nanceira da companhia. Para 
ele, a exigência impedia a em-
presa de escolher as opções 
que atendessem melhor ao seu 
interesse (ABr).

que não poderá ser inferior a 
30%”, informou a Petrobras por 
meio de nota.

Caso a Petrobras resolva 
buscar o direito de preferência, 

poderão ocorrer duas alternati-
vas. Na situação do percentual 
do excedente em óleo da União, 
ofertado no leilão, para a área 
licitada ser igual ao percentual 

Número de inadimplentes 
cresceu no país em abril

57,9% de março deste ano, mas 
abaixo dos 59,6% de abril do 
ano passado.

De acordo com a CNC, 76,6% 
das dívidas são com cartão de 
crédito. Também são importan-
tes fontes de endividamento os 
carnês (15,3%), fi nanciamen-

tos de carro (10,6%), crédito 
pessoal (9,9%) e fi nanciamen-
to de casa (8,1%). O tempo 
médio de comprometimento 
de dívidas entre os devedores 
é de 7,1 meses. A parcela mé-
dia de comprometimento dos 
salários é de 30,2% (ABr).

Infl ação em 
São Paulo é

de 3,71% em 
12 meses

Entre janeiro e abril, o Brasil teve queda de 30,3% 
no número de recuperações judiciais requeridas em 
relação aos quatro primeiros meses de 2016. Foram 
398 solicitações no primeiro quadrimestre de 2017 
contra 571 no mesmo período do ano passado. Os 
dados são do Indicador Serasa Experian de Falências 
e Recuperações.

As micro e pequenas empresas seguem liderando o 
ranking de solicitações de recuperação judicial, com 
249 pedidos no acumulado no ano. Em igual intervalo 
de 2016, haviam sido registradas 327 solicitações de 
recuperação. Já as médias empresas foram respon-
sáveis por 94 pedidos entre janeiro e abril/2017 (149, 
entre janeiro e abril/2016) e as grandes empresas 

acumularam 55 pedidos no período este ano e 95 no 
mesmo período de 2016.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, 
a retomada gradual do crescimento da economia com-
binada com a redução das taxas de juros e da infl ação, 
estão contribuindo para diminuir a quantidade de 
pedidos de recuperação judicial no país. O indicador 
também apontou que, entre janeiro e abril/2017 foram 
requeridos 500 pedidos de falências, número 4,4% 
inferior ao apurado no mesmo período do ano anterior, 
quando ocorreram 523 solicitações. Em abril de 2017, 
ocorreram 106 pedidos de falência requerida, decrés-
cimo de 34,2% em relação a março/2017 (161) e de 
19,7% em relação a abril de 2016 (132) - (Serasa).

Queda nas recuperações judiciais chega a 30% O Brasil vai começar a importar 
energia do Uruguai a partir deste 
mês. O Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico informou que 
nesta semana está prevista a im-
portação de cerca de 50 megawatts 
médios pela conversora de Rivera, 
cidade uruguaia na fronteira com o 
Brasil. A quantidade de energia que 
pode ser importada do Uruguai será 
avaliada a cada semana, de acordo 
com a necessidade e o preço do 
produto no país vizinho.

Segundo a ministra de Indústria 
do Uruguai, Carolina Cosse, a partir 

do próximo dia 11, a energia será 
transferida por meio de uma estação 
que a empresa estatal uruguaia de 
energia, UTE, tem na cidade de 
Melo, capital do estado de Cerro Lar-
go, também na fronteira. O comitê 
informou que o risco de défi cit de 
energia em 2017 é igual a 0,7% para 
o subsistema Sudeste/Centro-Oeste 
e de zero para o Nordeste.

A troca de energia com países 
vizinhos é feita de forma rotineira. 
O Brasil também tem acordos com 
a Argentina para a compra e venda 
de energia (ABr).

Brasil começa a importar 
energia do Uruguai


