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TRABALHO SEGUNDO PEREIRA, EXISTE UMA APOSTA GRANDE NA ECONOMIA BRASILEIRA E NOVA LEGISLAÇÃO VAI AJUDAR NA SEGURANÇA JURÍDICA

Ministro diz que reforma favorece
a confiança dos investidores
Chefe da pasta da Indústria, Comércio Exterior e Serviços fez a declaração durante encontro com o prefeito de São
Paulo, João Doria; já o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ressalta que lei vale para todos os contratos em vigor
BRASÍLIA
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O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Pereira, disse nesta
sexta-feira que a aprovação
da reforma trabalhista, sancionada nesta quinta-feira
(13), é um passo importante para construção de um
ambiente de confiança de
investidores nacionais e internacionais. “Não obstante
essa questão da crise política, os investidores estão vendo com muito bons olhos”,
disse. Segundo ele, há uma
aposta na economia brasileira e a nova legislação ajuda a
dar mais segurança jurídica.
“A maior reclamação, entrave ao desenvolvimento do
país, chamas-se burocracia”.
Marcos Pereira se reuniu
com o prefeito de São Paulo,
João Doria, para discutir a participação do Brasil no Fórum
Econômico Mundial, em março de 2018, na cidade de São
Paulo, na edição latino-americana do evento. “Nós vamos
apresentar conjuntamente –
governo municipal, estadual e
federal –, em Davos, na Suíça,
opções de investimentos para
os grandes fundos e os investidores privados no país”, disse Doria. O fórum de Davos,
como também é conhecido,
ocorre anualmente em janeiro.
O ministro informou que
a pasta está elaborando um
programa com o Fórum
Econômico Mundial sobre
a indústria 4.0. “É um tema
importantíssimo, que está
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Investimento. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira ressaltou a importância da reforma trabalhista

sendo discutido no mundo inteiro, a indústria da manufatura avançada, como se chama”,
explicou. Ele acrescentou que
o Brasil faz parte do Conselho
do Futuro da Produção e Manufatura Avançada do Fórum
de Davos. “Queremos mostrar
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DIAS
será o período de recesso
do Senado Federal, que
começa a valer a partir
desta próxima terça-feira

essa nova face de São Paulo e
do Brasil para o mundo e esse
evento será importante nesse
sentido”, avaliou.

SENADO

Eunício Oliveira diz que vai agir com
diálogo sobre as medidas provisórias

VALE AGORA.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esclareceu
nesta quinta-feira, após a sanção da lei da reforma trabalhista, que as novas regras valerão para todos os contratos
que estão em vigor no país. Ele
sinalizou ainda que a minuta
da medida provisória que pretende alterar o texto, distribuída a senadores hoje, não está
ainda no formato final.
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BRASÍLIA. Após uma semana agitada com a votação da
reforma trabalhista, o Senado
já entra em clima de recesso.
Oficialmente, as férias dos parlamentares começam na próxima
terça-feira (18) e vão até o dia 31
julho. No entanto, a votação, em
sessão do Congresso, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e 2018
na quinta-feira abriu caminho
para que senadores e deputados

antecipassem o recesso. O presidente do Senado, Eunício Oliveira,
fez um balanço das votações no
primeiro semestre deste ano. Ele
adiantou que um dos desafios
para os próximos seis meses será
a votação da Medida Provisória sobre a reforma trabalhista.
“Aprovação da reforma trabalhista
abre a possibilidade de criarmos
mais empregos tão necessários à
população”, disse, à TV Senado.
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ECONOMIA DADOS FORAM DIVULGADOS NESTA SEXTA-FEIRA PELO BANCO CENTRAL; EM RELAÇÃO A 2016, PORÉM, HOUVE CRESCIMENTO DE 1,40%

Atividade econômica cai 0,51% em maio
PESQUISA. A atividade eco-

nômica registrou queda em
maio. O Índice de Atividade
Econômica do Banco Cen-

tral (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período)
apresentou queda de 0,51%,
comparado a abril, de acordo

com dados divulgados nesta
sexta-feira, dia 14.
Na comparação entre maio
deste ano e o mesmo mês de
2016, houve crescimento de
1,40%, de acordo com os dados
sem ajustes já que são períodos
iguais na comparação. Em 12
meses encerrados em maio,
a retração ficou em 2,23% e
no ano, em 0,05%. O IBC-Br é
uma forma de avaliar a evolução
da atividade econômica brasi-

leira e ajuda o BC a tomar suas
decisões sobre a taxa básica de
juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível
de atividade dos três setores da
economia: indústria, comércio
e serviços e agropecuária, além
do volume de impostos. Mas o
indicador oficial sobre o desempenho da economia é o Produto
Interno Bruto (PIB) , calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Divulgação

Economia. Balanço mostra
queda da atividade em maio

