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O Núcleo de Estudos do Empresariado,
Instituições e Capitalismo, o NEIC,
formaliza as atividades de pesquisa na
área da Economia Política que vem sendo
conduzidas há mais de trinta anos pelos
coordenadores, focalizando o papel do
empresariado e as condições de
desenvolvimento do capitalismo brasileiro
e dos países da América Latina.

O newsletter NEIC é uma publicação
bimensal que reúne informes e noticias de
destaque na agenda política e econômica
do Brasil e da América Latina.

O objetivo central deste núcleo é dar
continuidade a essa linha de pesquisa,
bem como constituir um fórum de debates
sobre as mudanças recentes no plano
econômico, social, político e institucional,
assim como das perspectivas de
formulação e consolidação de novas
alternativas
de
desenvolvimento
socioeconômico no Brasil e América
Latina.
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Economia
Além da Conjuntura – Luiz Gonzaga
Belluzo
O Brasil está em condições de
restabelecer uma macroeconomia da
reindustrialização, a partir do pré-sal.
(Fonte: Carta Capital)

Produção industrial cresce 1,9% em
junho e se aproxima de pico
histórico
A produção industrial brasileira cresce
1,9% na passagem de maio para junho,
informou, nesta quinta-feira, 1º, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O resultado ficou dentro do
intervalo das estimativas dos analistas
ouvidos pelo AE Projeções, que iam de
uma queda de 0,30% a um avanço de
2,10%, e acima da mediana, de
crescimento de 1,20%. (Fonte: Estadão)

Tomates e manifestações reduziram
a inflação de julho

presidenta Dilma Rousseff, a quem cabe
sancionar o projeto, que extingue os 10%
de multa do FGTS pagos pelas empresas
em casos de demissão sem justa causa.
(Fonte: FIESP)

Vencemos: atuação do Sistema
FIRJAN foi determinante para o fim
da multa de 10% sobre o FGTS
Após seis anos de forte atuação no
Congresso Nacional, o Sistema FIRJAN
comemora hoje mais uma vitória para os
empresários fluminenses. A Câmara dos
Deputados aprovou, no dia 3 de julho,
o Projeto de Lei Complementar (PLP)
200/12, extinguindo a multa de 10% do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) cobrada dos empregadores no
caso de demissão sem justa causa. O
projeto agora vai direto à sanção
presidencial. (Fonte: FIRJAN)

Diante de impasse na negociação
sobre a terceirização, CUT aposta
no poder das ruas

Assim, a inflação de julho confirmou a
tendência do ano. De janeiro a julho a
trajetória tem sido de queda. No mês de
abril houve um repique devido à forte
variação dos preços dos alimentos.
Naquele mês, “alimentos e bebidas”
foram
responsáveis
por
aproximadamente 40% da inflação de
0,55%. (Fonte: Carta Capital)

Nesta segunda-feira (5), a CUT e as
demais centrais sindicais reuniram-se
mais uma vez em Brasília com
representantes do Congresso, dos
empresários e do governo federal para
discutir o Projeto de Lei (PL) 4330/2004,
que precariza ainda mais as condições
dos trabalhadores terceirizados. (Fonte:
CUT)

Paulo Skaf defende o fim da multa
de 10% do FGTS

Visões divergentes – Delfim Netto

O presidente da Federação e do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp/Ciesp), Paulo Skaf, escreveu, em
artigo no jornal Diário de S. Paulo, sobre
o Projeto de Lei Complementar nº
200/2012, aprovado na Câmara dos
Deputados e agora nas mãos da

O governo erra ao supor que poderá
controlar o setor privado, e os
empresários também se enganam ao ver
uma intenção socializante nas ações do
Planalto. (Fonte: Carta Capital)

aprovação da proposta que estabelece
normas para o trabalho terceirizado.
(Fonte: Portal da Industria)

Inflar el Producto: Controversia por
las estadísticas de Estados Unidos
Cuando en Estados Unidos se debate si
cambia la política monetaria ultraexpansiva que devino de la crisis, la
oficina de estadísticas modificó la forma
de medir el PBI, incluyendo “bienes
intangibles”. (Fonte: Pagina 12)

Política

Com ato sindical unitário, Grupo dos
Trabalhadores reforça papel da
Comissão Nacional da Verdade
Quase 30 anos após o fim da ditadura
militar, centenas de militantes, lideranças
sindicais e trabalhadores/as realizaram
na manhã desta segunda-feira (22) o ato
sindical unitário. (Fonte: CUT)

América Latina

Planos de saúde: O alto custo do
lobby

Bolívia
Brasil

Responsável pela assistência de um
quarto da população, o bilionário
mercado privado de planos de saúde é
recordista
em
reclamações
de
consumidores e domina a agência
reguladora do setor. (Fonte: Carta
Capital)

A Bolívia aguarda explicações oficiais do
Brasil sobre a operação que resultou na
saída do senador boliviano Roger Pinto
Molina, com o apoio de funcionários da
embaixada brasileira em La Paz, e na
saída
do
chanceler
Antônio
Patriota. Segundo a ministra das
Comunicações, o caso de Pinto Molina
não é comparável ao do australiano
Julian Assange. (Fonte: Carta Capital)

Aumenta aprovação de contratação
de médicos estrangeiros
Aumentou o porcentual de brasileiros que
aprovam a contratação de médicos
estrangeiros no Brasil. , uma das
medidas previstas pelo programa Mais
Médicos. Pesquisa Datafolha realizada
entre quarta e sexta-feira da semana
passada
aponta
que
54%
dos
entrevistados são favoráveis ao projeto
do governo federal de trazer médicos
para trabalhar em regiões onde faltam
profissionais de saúde. (Fonte: Estadão)

aguarda

explicações

do

Novo chanceler brasileiro é hábil
negociador internacional
O novo chanceler brasileiro, Luiz Alberto
Figueiredo, é um hábil negociador
internacional, especialista em temas de
desenvolvimento e meio ambiente e com
uma longa carreira diplomática. (Fonte:
Carta Capital)

Logros y desafios de la relación
argentina-brasil
Setor produtivo
regulamentação
terceirizado

se une pela
do
trabalho

CNI e outras seis confederações
deflagraram mobilização para defender

Para preocupación de la Argentina, en
Brasil se está conformando un fuerte
bloque neoliberal integrado ahora por los
propios sectores productivos industriales
(algunos documento de la Fiesp son
ilustrativos) que atentan contra el tipo

integración que nos describe Ferrer. (Fonte:
Pagina 12)

Paul Krugman: Singapore Is The
New Chile
During the war of ideas that followed,
conservatives repeatedly pointed to the
example of Chile, with its privatized
retirement scheme, as a shining role
model for America to follow. Nonetheless,
American voters, it turned out, really
really didn’t like the idea of meddling with
Social Security, and the Bush campaign
fizzled away into slow debacle. And then
a funny thing happened: it turned out that
the Chileans didn’t like their system
either; it was massively reformed in 2008.
(Fonte: NY Times)

Sônia Fleury (EBAPE/FGV) fala fala
sobre as manifestações do Rio de
Janeiro e a crise da democracia no
país
A professora titular da Escola Brasileira
de Administração Pública e de
Empresas (EBAPE) da Fundação
Getúlio Vargas, e coordenadora do
Programa de Estudos sobre a Esfera
Pública fala ao canal de TV fechada
GloboNews sobre as manifestações
populares
de
junho
de
2013
(19/06/2013).

Pesquisadores do NEIC
(IESP/UERJ) e do INCT/PPED
participam do Sétimo Congresso da
Associação Latino-Americana de
Ciência Política (ALACIP), em
Bogotá (Colômbia).
Os
pesquisadores
do
NEIC/INCT/PPED Flavio Gaitán, Carlos
Pinho e Roberta Rodrigues Marques da
Silva participam da mesa “La economía
política neo-desarrollista en América
Latina. Crisis, potencialidades y
desafios”, dentro das atividades
desenvolvidas
pelo
Grupo
de

Investigación: Estado, Instituciones y
Desarrollo
en
América
Latina
(GIEID/ALACIP), no dia 25/9/2013.
Mais informações

Oportunidades
Chamadas de Artigo (Revistas)
Título: Ponto de
Eletrônica do NEIC)

Vista

(Revista

Com o objetivo de promover uma
interlocução acadêmica, o Núcleo de
Estudos do Empresariado, Instituições e
Capitalismo (NEIC), coordenado pelo
Prof. Renato Raul Boschi e vinculado ao
Instituto de Estudos Sociais e Políticos
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro
(IESP-UERJ),
convida
os
pesquisadores interessados a enviarem
artigos
que
versem
sobre
Desenvolvimento,
Instituições
e
Empresariado na América Latina. O
Núcleo edita mensalmente a revista
Ponto de vista: Perspectivas sobre o
Desenvolvimento. Como se trata de uma
revista de análise de conjuntura, estamos
particularmente interessados em artigos
críticos que contemplem temas políticos
e socioeconômicos da atualidade dos
países. Aceitamos artigos em português,
espanhol e inglês em até 30 laudas. Mais
informações:
http://neic.iesp.uerj.br/
Título:
Innovation:
Management,
Policy and Practice Special Issue:
Eco-Innovation
Date: 2013-12-21
Papers are invited for this special issue of
Innovation: Management, Policy &
Practice devoted to Eco-Innovation
Acceleration in the globalization process
and the growth of the economic activity is
transforming our environment. URL:
www.e-contentmanagement.com/

http://www.innovationenterprise.com/archives/vol/17/issue/1/ca
ll/
Título:
Revista
(UFSCar)

Agenda

Política

Encontra-se aberto o período para envio
de artigos dos próximos dois
dossiês (“Movimentos políticos na
contemporaneidade” e “Mídia, partidos
políticos e eleições”) da revista Agenda
Política, editada pelo corpo discente do
Programa
de Pós-Graduação em Ciência Política
da UFSCar. A revista também recebe
artigos de temas livres em fluxo contínuo.
As regras de formatação podem
ser acessadas no site (
http://www.agendapolitica.ufscar.br/index.
php/agendapolitica/about/submissions#a
uthorGuidelines).
O e-mail para envio dos artigos é
agendapoliticaufscar@gmail.com.
Título: Melbourne Journal of Politics
Issue 37 2013 CFP
Date: 2013-10-06
The Melbourne Journal of Politics's call
for articles, review essays, commentaries
and book reviews for the forthcoming
Issue 37 is now open. We encourage
empirical and theoretical work in and
across fields that engage the political.
Contact:
editors@mjp.arts.unimelb.edu.au
URL:mjp.arts.unimelb.edu.au/mjp/about/s
ubmissions
Título: Revista Eletrônica de Ciência
Política (UFPR)
A Revista Eletrônica de Ciência Política,
do PPGCP/UFPR (Programa de PósGraduação em Ciência Política, da
Universidade Federal do Paraná), abriu
chamada de artigos, até 1º de outubro,
para a edição a ser lançada em
dezembro.
A Revista é composta por três seções.

1) Dossiê temático, que nesta edição terá
como assunto "Estado e Políticas
Públicas".
2) Seção livre, cuja temática do artigo
pode abordar qualquer área de estudo da
Ciência Política (tais como Comunicação
Política & Opinião Pública; Relações
Internacionais;
Estudo
de
Elites;
Instituições; etc).
3) Notas metodológicas, seção esta
destinada à discussão de técnicas,
métodos e caminhos de pesquisa.
O edital pode ser acessado diretamente
no
link
que
segue:
http://www.revistacienciapolitica.ufpr.br/E
dital012013.pdf
Mias informações:www.ser.ufpr.br/politica

Chamadas de Artigos
(Congressos/Conferências)
Título: Alternative Encounters: The
'Second World' and the 'Global South',
1945-1990s
Date: 2014-03-28
Location:
Friedrich-Schiller-University,
Jena March 28-29, 2014
In the post-war period, as decolonization
accelerated, new linkages opened up,
and existing ties were remade, between
the so-called ‘Second World’ (from the
Soviet Union to the GDR) and the ‘Global
South’ (from Latin America to Africa to
Asia). Contacts multiplied through, for
instance, the development of political
linkages; economic development and aid;
health and cultural and academic
projects; as well as military interventions.
This conference seeks to address this
lacuna, by bringing together specialists
working on different regions (such as
Eastern Europe, the Soviet Union, Africa,
Latin America, Asia) and on forms of
exchange, intervention and subjugation.
In doing so, it seeks to provide new
insights into the global circulation of ideas
during the Cold War, and explore ‘the
socialist world’ as well as ‘the Global
South’ as a dynamic hub of global
Interactions during the second half of the
twentieth century.

Contact: j.a.mark@ex.ac.uk
Announcement ID: 205848
http://www.hnet.org/announce/show.cgi?ID=205848
Título: 23º Congresso Mundial de
Ciência Política
Estão abertas as submissões de
trabalhos para o 23º Congresso Mundial
de Ciência Política, promovido pela
Associação Internacional de Ciência
Política (IPSA). As datas de submissão,
detalhes e temáticas dos trabalhos
podem ser encontradas no link:
http://ipsa.org/events/congress/montreal2
014/theme
O evento que será sediado na cidade de
Montreal, Canadá, ocorrerá entre os dias
19 e 24 de julho de 2014.
Submissões de resumos/papers: (até 7
de outubro de 2013)
www.ipsa.org/events/congress/montreal2
014/submit-abstractpaper-proposal
Para maiores informações sobre o
congresso, visite o site da IPSA ou entre
em contato através do email:
montreal2014@ipsa.org
Título: International Conference On
Finance And Banking 2014
(ICFB-2014), Rio de Janeiro, Brazil, Date:
2013-09-15
The XXXV. International Conference on
Finance, Banking and Insurance is the
premier forum for the presentation of new
advances and research results in the
fields of Finance, Banking and Insurance.
The conference will bring together
leading academic scientists, researchers
and scholars in the domain of interest
from around the world. Contact:
conference2014@outlook.com
https://www.waset.org/conferences/2014/
brazil/icfbi/

Cursos

4th annual Summer School IPSA /
AISP - Concepts, Methods and
Techniques in Political Sciences and
International Relations
January 21, 2013 - February 8, 2013
University of São Paulo, São Paulo,
Brazil
Incrições:
http://summerschool.fflch.usp.br/applicati
on
CPPR-ACE Winter School 2014 on
Public Policy Research Methods
Date: 2014-01-10
CPPR calls for applications for its
prestigious
global programme, the
CPPR-ACE Winter School on Public
Policy Research Methods scheduled in
the month of January 2014. Contact:
winterschool@cppr.in
http://ecpr.eu/methodschools/winterschoo
ls.aspx

