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1. Crédito e Financiamento 

Congresso aprova proposta para facilitar acesso ao crédito 

 
17 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Além de deixar menos complicada para micros e pequenos empresários, a 
medida vai reduzir custo em empréstimos e financiamentos que tenham bens 
como garantia 
 

Aprovada pelo Senado nesta quarta-feira (16), a medida provisória que 
facilita o acesso ao crédito mais barato para empresas e consumidores seguiu 
para sanção do presidente da República, Michel Temer. 

Na prática, o texto cria o registro de bens constituídos em todas as 
operações realizadas no mercado financeiro, independente da natureza do 
negócio. Funciona assim: ao pegar um financiamento ou empréstimo, o credor 
poderá dar um bem, como uma casa ou um carro, como garantia de 
pagamento. 

No jargão jurídico, identificar esses bens como legalmente vinculados a 
um contrato específico chama-se “constituição de gravames e ônus”. Essa 
medida ainda evita que um bem seja usado como garantia em mais de uma 
operação. Semelhante ao que ocorre quando um carro é adquirido por 
financiamento e se garante que o veículo não será transferido até ser quitado. 

"A norma reduz o risco legal e, consequentemente, o risco de crédito, 
das operações feitas pelos bancos com pequenas e microempresas”, disse o 
diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otávio Damaso. 

Mais transparência 
Quando propôs a medida, o governo avaliou que as mudanças 

aumentariam a transparência e tornariam as práticas do sistema financeiro 
mais seguras. Com isso, espera-se diminuir o risco de crédito das operações 
realizadas pelos bancos, principalmente junto a empresas de menor porte. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/congresso-aprova-
proposta-para-facilitar-acesso-ao-credito 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços – Mobilidade Urbana 

Pesquisas buscam diminuir o impacto ambiental da mobilidade com 
biocombustíveis 

 
18 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Diminuir os impactos ambientais é um dos desafios de quem pensa a 

mobilidade, contando com novas tecnologias e pesquisas para ampliar o uso 
de combustíveis sustentáveis. O setor do transporte foi a segunda maior causa 
de emissões de dióxido de carbono (CO2) no Brasil: representou 11% do total 
bruto de 1.927 bilhões de toneladas, ficando atrás apenas do setor 
agropecuário, segundo pesquisa realizada pelo Observatório do Clima. 

Atualmente os biocombustíveis representam 38% da matriz energética 
brasileira, sendo a maior parte sucroenergético (álcool, açúcar e biomassa da 
cana) ou proveniente das oleoginosas, como soja, dendê, girassol, babaçu, 
amendoim, mamona e pinhão-manso. 

Outros combustíveis, como o biodiesel de resíduos da indústria de 
alimentos e o biometano, têm ganhado espaço, ainda de forma discreta. “A 
biomassa residual, os resíduos agrícolas, os resíduos dos matadouros e 
resíduos sólidos urbanos têm grande potencial”, diz o coordenador geral de 
tecnologias setoriais do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), Eduardo Soriano. 

Em todo o país, diversas pesquisas estão em andamento com o objetivo 
de implementar o uso de combustíveis sustentáveis. Na área de produção de 
etanol, pesquisas indicam que o uso da espécie cana-energia aumenta 
consideravelmente a média de produtividade nas plantações. 

“A média de produtividade de cana[-de-açúcar], por exemplo no Centro-
Sul, é 140 toneladas por hectare. Nós estamos produzindo a cana[-energia], 
hoje em dia, em forma de pesquisa, já está chegando a 200 toneladas por 
hectare e pode chegar a 300 toneladas por hectare, ou seja, o Brasil pode 
aumentar e muito a sua produção de etanol sem usar um hectare a mais de 
terra”, afirma Soriano. 

A produção de biodiesel a partir de microalgas é outra pesquisa em 
andamento, já que esses pequenos organismos são oleoginosas de rápido 
crescimento, que não competem com a produção de alimentos, pois podem ser 
produzidos em áreas não propícias para a agricultura. “Isso é uma tecnologia 
nova que ainda está em laboratórios, o mundo inteiro ainda está pesquisando”, 
diz o representante do MCTIC. 

Combustível para aviação 
Mas a grande novidade na área de pesquisa para combustíveis 

aplicados ao transporte não diz respeito às emissões de transportes terrestres, 
mas sim no combustível renovável para aviação, com pesquisas no Brasil para 
uso de energia elétrica e de bioquerosene. 
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A primeira é a rota de síntese, que usa a energia elétrica para separar o 
hidrogênio e o oxigênio da água para produzir o gás de síntese. Esse gás se 
mistura a outros gases para formar um combustível adequado para a aviação. 

No final do mês de junho, Brasil e Alemanha firmaram um acordo para a 
construção de uma planta piloto no Brasil para desenvolver pesquisas com o 
novo combustível nos próximos cinco anos, que possam ser produzidos em 
diversos locais. 

“A ideia é produzir em pequena escala, porque as grandes refinarias 
produzem em larga escala, então, você precisa de uma infraestrutura muito 
grande e gasta mais combustível para transportar o querosene até lugares 
distantes, como a Amazônia, igual ocorre com o diesel nas térmicas. 
Queremos, no futuro, criar uma rota tecnológica, um novo padrão para ser 
replicado em lugares mais distantes”, explica Soriano. 

A outra linha de pesquisa é a biológica, já em estudo há alguns anos no 
Brasil, com testes bem-sucedidos do uso do bioquerosene de aviação 
(BioQAV) produzido a partir de oleoginosas. Em novembro de 2010, uma 
companhia aérea brasileira realizou o primeiro voo com um Airbus A320 
abastecido com uma mistura de 50% do combustível sustentável. A aeronave 
sobrevoou por 45 minutos o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. 

Nos últimos anos, companhias aéreas brasileiras adotaram cerca de 4% 
de adição do BioQAV no combustível. Os líderes mundiais no uso de 
biocombustíveis nos transportes aéreoe e nas pesquisas no setor são Estados 
Unidos e Portugal. “O Brasil, como líder mundial em biocombustível, não pode 
perder essa corrida, então nós estamos empenhados em desenvolver essa 
questão dos bioquerosenes de aviação”, diz Eduardo Soriano. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-08/pesquisas-buscam-
diminuir-o-impacto-ambiental-da-mobilidade-com 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Telecomunicações 

Corte no orçamento prejudica fiscalizações e processos internos da 
Anatel 

 
18 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Conselho da agência só delibera sobre metade das matérias pautadas 
 

A eficiência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
despencou. E a falta de verba — o orçamento equivale a 20% do executado 
em 1998, em valores atualizados — é um dos principais motivos. Relatório da 
Ouvidoria da Anatel, assinado por Amélia Regina Alves, revelou que a taxa de 
deliberação de matérias em pauta nas reuniões do conselho diretor do órgão 
regulador, que já foi de 82,6% em 2013 e atingiu 76% em 2015, caiu para 
55,4% no ano passado. Apenas 508 decisões foram tomadas, relativas a pouco 
mais da metade das 917 matérias pautadas. 

A Ouvidoria explicou que uma matéria pode ser pautada mais de uma 
vez no mesmo ano e que a evolução tecnológica torna o processo de 
regulação cada vez mais complexo. No entanto, a mesma ouvidoria admitiu 
que “falta alinhamento entre a alta cúpula da agência e a área técnica”, o que 
pode ser uma das muitas causas que resultaram na queda de eficiência da 
agência. 

“O número chama a atenção pela impressão que a eficiência da 
resolução seja menor, mas não pode ser interpretado assim porque o processo 
decisório é complexo. O que pode estar ocorrendo é a falta de interação e 
entrosamento. Quando os relatórios sobem para o conselho, muitas vezes, 
voltam à área técnica e há retrabalho”, justificou a ouvidoria. 

Os ouvidores reconheceram, contudo, que a redução na verba 
orçamentária da Anatel teve grande impacto no desempenho da agência. “O 
contingenciamento deixou a situação caótica. A fiscalização ficou 
comprometida. O funcionamento da agência está seriamente prejudicado pela 
falta de recursos, que impacta todos os processos internos”, afirmaram. “Os R$ 
92,5 milhões gastos em 2016 representam apenas 20% do valor de 1998 
atualizado”, revelou o relatório. 

Além do mais, falta pessoal e requalificação dos quadros. Para a 
ouvidoria, os pilares do relatório levam em conta o relacionamento com os 
consumidores, o desempenho das empresas de telecomunicações e os 
processos internos da agência. O corte de recursos da Anatel, no entanto, 
afetou os processos porque o órgão não tem capacidade de investir em 
treinamento de pessoal ou em equipamentos de ponta para fiscalizar o setor. 
“Dessa forma, um dos pilares deixou de cumprir seu papel. É necessário 
repensar todo o modelo”, ressaltou. 

Capacidade 
Os dados do relatório são alarmantes. Nas justificativas para o atraso no 

cumprimento das ações de fiscalização do ano passado, 407 foram por falta de 
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recursos humanos, 240 por falha no dimensionamento de horas previstas, 230 
por pendências na administração local e 196 por indisponibilidade de diárias e 
passagens. “Apesar de a Lei Geral de Telecomunicações prever que a 
arrecadação deveria voltar para a própria agência, isso não ocorre”, lamentou a 
ouvidoria. 

Os ouvidores ressaltaram ainda que, para os investidores terem 
interesse no setor de telecomunicações, é preciso uma agência reguladora 
eficiente, o que só será possível com recursos. Para a ouvidoria, a capacidade 
de atuação da agência está ligada diretamente ao orçamento, portanto “o 
fortalecimento da Anatel passa pela alocação de recursos necessários para seu 
funcionamento”. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/18/internas
_economia,618688/corte-no-orcamento-prejudica-fiscalizacoes-da-anatel.shtml 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/18/internas_economia,618688/corte-no-orcamento-prejudica-fiscalizacoes-da-anatel.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/18/internas_economia,618688/corte-no-orcamento-prejudica-fiscalizacoes-da-anatel.shtml
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4. Serviços – Transporte Rodoviário 

Alto custo e falta de política pública limitam uso de veículos elétricos no país 

 
18 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os carros elétricos licenciados no Brasil em 2016 correspondem a 0,18% do 

total, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Foram 3.818 nesta 
modalidade, contra 2 milhões de veículos novos no total, segundo a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 

O país ainda não produz carros elétricos e cerca de 80% dos que são 
importados e comercializados em território nacional utilizam tenologia híbrida, ou seja, 
combinam motor a combustão com baterias elétricas. Dos seis modelos importados, 
apenas um não é híbrido --- um carro de marca Alemã com aparência de popular e 
preço de carro de luxo, a partir de R$ 170 mil. 

Segundo a professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica da 
Universidade de Campinas (Unicamp), Flávia Consoni, há um consenso de que o 
segmento só avançará se houver políticas públicas de estímulo. 

“As políticas públicas são essenciais para que tecnologias que são de ruptura e 
que encontram resistências iniciais possam ser fortalecidas e apoiadas. O caso dos 
veículos elétricos é um exemplo. Eles estão disputando mercado com os veículos a 
combustão interna, que são majoritariamente dominantes”, afirmou. 

Ela considera que faltam estímulos, embora o país tenha algumas iniciativas 
pontuais, como a Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) 97/2015, que 
reduziu a alíquota do imposto de importação desse tipo de veículo. 

Em outros países, foram criadas linhas de financiamento exclusivas para 
aquisição de carros elétricos com juros diferenciados, os carros receberam isenção de 
taxas de estacionamentos e pedágios, ou ainda permissão para trafegarem em áreas 
restritas para veículos coletivos, segundo Flávia. 

“No caso brasileiro, não há uma clara sinalização de política pública que 
estimule este mercado, com a quase completa ausência de instrumentos de promoção 
e de estímulo à P&D [pesquisa e desenvolvimento] e à produção e comercialização 
dos veículos elétricos no país”, diz a professora. 

Fomento à mobilidade elétrica 
O governo federal trabalha com a perspectiva de o Brasil chegar à convivência 

de diferentes trajetórias de motorização automotiva, dentre elas a elétrica. Em janeiro 
deste ano, teve início o Programa Brasil Alemanha de Fomento à Mobilidade Elétrica, 
em que os dois países pretendem criar, em 4 anos, um plano para incentivar e 
normatizar a mobilidade elétrica no país. 

“O foco de atuação será o transporte coletivo urbano e o transporte de cargas 
ponto-a-ponto, porque nesses grandes centros urbanos onde circulam esses veículos 
é onde você tem um alto potencial de redução das externalidades negativas 
relacionadas tanto a emissões quanto a poluição sonora”, explica a diretora do 
Departamento das Indústrias para a Mobilidade e Logística do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, Margarete Gandini. 

O ambiente institucional favorável e com menos incertezas favorece que a 
eletrificação dos ônibus ocorra antes dos demais veículos, no entendimento da 
professora da Unicamp. 

Entre os desafios para a implantação do veículo elétrico no país, a professora 
Flávia Consoni destaca, além do custo, a questão da sua autonomia  da sua 
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autonomia, que ficou conhecido como range anxiety, ou o temor do motorista de, na 
ausência de eletropostos, ficar impedido de concluir sua viagem por falta de bateria. 
Também precisariam ser analisados os impactos ambientais e financeiros do descarte 
ou reciclagem da bateria dos carros elétricos. 

Transformação de carros 
Para conseguir um automóvel mais sustentável sem pagar muito mais por isso, 

o coronel do Exército aposentado Elifas do Amaral apostou na ideia de transformar um 
carro popular com motor a combustão em um carro totalmente elétrico. Engenheiro de 
formação, ele fez a escolha que considerou mais rápida e com menor custo e investiu 
cerca de R$60 mil, além do veículo, para viabilizar o projeto. 

“Eu pesquisei nos sites internacionais e observei que poderia se fazer uma 
transformação a partir de uma plataforma existente”, declarou. 

O carro foi transformado em 2008 precisou de poucas manutenções desde 
então. Elifas adaptou sua garagem e usa a rede doméstica de energia elétrica para 
abastecer o carro, com um acréscimo de R$30 na sua conta de luz. Entre manutenção 
e abastecimento, o militar calcula uma economia de cerca de 70% comparada ao carro 
com motor a combustão. 

O carro transformado tem uma autonomia de cerca de 150 quilômetros (Km) e 
atinge uma velocidade máxima de 130 Km/h. Sem emissão de gases de efeito estufa, 
o veículo também faz menos barulho. 

Elifas ainda ressalta outras vantagens do carro transformado. “Esse carro tem 
um torque praticamente duas vezes maior ao motor original. o torque é aquela 
sensação que nós temos de potência do carro, quando nós estamos largando, por 
exemplo, quando um sinal abre, então o veículo tem uma boa aceleração e um 
resultado bastante satisfatório.” 

Atualmente, a legislação já permite a transformação de carros como a que foi 
feita por Elifas, mas na época em que ele fez as modificações, foi necessário 
desbravar os caminhos legais para conseguir a homologação que permitiria o uso do 
veículo em via pública. 

Segundo o militar, muitas das conversas e reuniões que manteve com os 
órgãos fiscalizadores acabaram servindo como subsídio para que a normatização 
sobre o assunto viesse a existir. “Uma vez modificada essa legislação eu me 
enquadrei, de forma tal, que hoje consta no documento 'veículo movido a bateria' e [o 
carro] tem uma fonte interna. É um veículo 100% elétrico”, orgulha-se. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-08/alto-custo-e-falta-de-
politica-publica-limitam-uso-de-veiculos-eletricos-no 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Ações de promoção e qualificação do MTur são apresentadas a gestores 
municipais de turismo 

 17 de Agosto de 2017 
Fonte: Ministério do Turismo  

 
Reunião da ANSEDITUR, em Salvador, contou a participação da secretária 
nacional de Qualificação e Promoção do Turismo da Pasta, Teté Bezerra 
 

A secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté 
Bezerra, participou, nesta quinta-feira (17), do encontro da Associação 
Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais do Turismo (ANSEDITUR). 
Cada edição do evento é realizada em uma cidade brasileira e reúne os 
representantes do turismo daquela região. Sediada em Salvador (BA), esta 
edição reuniu as autoridades do turismo dos municípios baianos. 

Segundo o presidente nacional da associação, Cristiano Rodrigues, a 
presença da secretária teve como objetivo aproximar o ministério dos gestores 
municipais de Turismo. “Essa interlocução deve ser permanente para que, 
juntos, possamos fortalecer a gestão do turismo e buscarmos soluções para os 
problemas da atividade”, destacou. 

Durante sua fala, a secretária Teté Bezerra falou do Brasil + Turismo, 
conjunto de medidas propostas pelo MTur para impulsionar o turismo brasileiro. 
Ela citou o exemplo da cessão das áreas de interesse turístico do Patrimônio 
da União para o MTur onde serão explorados novos serviços e atrativos. 
“Muitas cidades aqui representadas serão beneficiadas, pois a intenção é a 
implantação de equipamentos turísticos em orlas marítimas e margens de rios 
federais com potencial turístico”, explicou. 

A secretária também enfatizou a promoção dos destinos com 
campanhas regionais feitas pela Pasta voltadas para o Nordeste, Norte e Sul 
do Brasil, que deverá ser lançada na próxima semana. Segundo o estudo 
Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do MTur, cerca de 76% dos 
brasileiros que pretendem viajar até janeiro de 2018 farão viagens domésticas. 

Teté Bezerra apresentou, ainda, as iniciativas de qualificação do 
Ministério do Turismo. Atualmente, 15,9 mil pessoas já se inscreveram no 
Brasil Braços Abertos, programa online e gratuito para quem deseja conhecer 
mais sobre o turismo brasileiro.  Os interessados poderão se cadastrar até o 
dia 30 de setembro nesse link. As vídeo-aulas podem ser acessadas até pelo 
celular. 

Também estão abertas as inscrições para o MedioTec, uma iniciativa em 
parceria com o MEC para qualificar jovens para entrarem no mercado de 
trabalho. Serão ofertadas 10 mil vagas para capacitação presencial e à 
distância em cursos técnicos de nível médio. As aulas começam a ser 
ministradas ainda neste semestre. 

A prefeitura de Itacaré (BA), na Costa do Cacau, até lançou uma 
campanha batizada de “Itacaré vai receber você de braços abertos” para 
incentivar a qualificação dos profissionais que atuam na linha de frente do 
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Turismo. “O que os municípios mais precisam é qualificar os serviços prestados 
ao turista”, ressaltou Júlio Oliveira, gestou local do turismo de Itacaré. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8079-
a%C3%A7%C3%B5es-de-promo%C3%A7%C3%A3o-e-
qualifica%C3%A7%C3%A3o-do-mtur-s%C3%A3o-apresentadas-a-gestores-
municipais-de-turismo.html 
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Setor de turismo avança 5,3% em junho 

 17 de Agosto de 2017 
Fonte: Portal Brasil  

 
 Com o desempenho positivo, ramo ajudou a impulsionar o setor de serviços 
como um todo, que avançou 1,3% no mês 
 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram 
que as atividades de turismo se destacaram dentro do setor de serviços. Em 
junho, o ramo cresceu 5,3%. O setor de serviços, como um todo, teve aumento 
pelo terceiro mês seguido e atingiu alta de 1,3% no período. 

“As atividades de alojamento e transporte aéreo cresceram no mês 
devido ao turismo de negócios, que costuma beneficiar especialmente São 
Paulo e o Distrito Federal”, explicou Roberto Saldanha, gerente da Pesquisa 
Mensal de Serviços. 

Entre as regiões, São Paulo registrou a maior variação, 4,0%. O estado 
é seguido por Rio Grande do Sul (3,9%) e Goiás (3,2%). Já na comparação 
com junho de 2016, destacam-se Goiás (15,0%), Pernambuco (7,9%) e Santa 
Catarina (5,6%). 

“O turismo é um setor volátil, no qual os preços variam conforme a 
estação, as férias escolares, os feriados, os grandes eventos e outros fatores”, 
explicou o pesquisador. “As viagens de negócios mantêm uma estabilidade 
ligeiramente maior do que as de turismo, mas o setor como um todo tem amplo 
espectro de volume de atividades”, ponderou. 
 
Linkhttp://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/setor-de-turismo-avanca-5-
3-em-junho 
 

Voltar ao índice 
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6. Emprego 

Mercado tem 26,3 milhões de trabalhadores subutilizados, diz IBGE 

 
17 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Taxa mostra que país tinha 23,8% da força de trabalho subutilizada no 2º 
trimestre, o que equivale a uma queda de 0,3% em relação ao trimestre 
anterior. No final de 2016, taxa era de 22,2%. 
 

O mercado de trabalho brasileiro encerrou o segundo trimestre do ano 
com 26,3 milhões de trabalhadores desocupados e subocupados – cerca de 
200 mil a menos que no trimestre anterior. É o que aponta a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada nesta quinta-feira (17) pelo 
Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). 

A taxa ficou em 23,8% no segundo trimestre, o que representa uma 
queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior. “Isso indica estabilidade da 
taxa”, apontou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 
Azeredo. 

A taxa composta de subutilização da força de trabalho agrega os 
trabalhadores desempregados, aqueles que estão subocupados (por poucas 
horas trabalhadas) e os que fazem parte da força de trabalho potencial (não 
estão procurando emprego por motivos diversos). 

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua – Trimestral para Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 
Federação, referentes ao trimestre encerrado em junho. 

Os principais resultados da Pnad Contínua já foram divulgados no dia 28 
de julho e mostraram uma taxa de desemprego de 13,0%, resultado 0,7 ponto 
percentual menor que no trimestre encerrado em março. 

Regiões e setores 
O detalhamento da PNAD apresentado nesta quinta-feira mostrou, 

ainda, que, à exceção do Nordeste, o número de desempregados caiu em 
todas as grandes regiões do país entre o primeiro e o segundo trimestre do 
ano. Apesar disso, conforme enfatizou o coordenador da pesquisa, “em relação 
ao ano passado, o quadro continua crítico em todas as regiões”. 

A subutilização da força de trabalho é mais intensa no Nordeste. Lá, a 
taxa ficou em 34,9% no segundo trimestre, distante 11,1% da média nacional. 
“No Piauí, essa taxa ficou em 38,6% e no Maranhão em 37,7%. Ou seja, 
nestes estados falta trabalho para quase 40% da população”, enfatizou 
Azeredo. 

A Região Norte foi a segunda que apresentou esta taxa acima da média 
nacional. Lá, 26,8% dos trabalhadores ou estão desempregados ou 
trabalhando menos do que gostariam. No Sudeste, a taxa ficou em 20,9% e no 
Centro-Oeste em 17,4%. 
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A Região Sul foi a que apresentou a menor taxa de subutilização da 
força de trabalho (14,7%), sendo que em Santa Catarina ela ficou em 10,7% - a 
menor entre todos os estados brasileiros. 

Pernambuco (18,8%) e Alagoas (17,8%) registraram as maiores taxas 
de desocupação no 2º trimestre 2017 frente ao trimestre anterior, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 

"A desocupação só não foi pior em função de se ter grupamentos como 
alojamentos e alimentação, caso de terem pessoas vendendo quentinhas nas 
ruas, dando um jeito de fugir da situação do desemprego.Mas, é uma situação 
bastante crítica ainda. Grupamentos como a indústria e a construção 
apresentam, em relação ao ano passado, uma queda expressiva da ocupação 
no Rio de Janeiro" detalhou Azeredo. 

"É importante destacar que todo esse quadro desfavorável do mercado 
de trabalho mostrando que o Nordeste tem mais postos de trabalho informais, 
mais postos de trabalho de baixa qualidade, que isso continua e foi 
potencializado com essa crise econômica e política que o país vem 
atravessando", destacou o pesquisador. 

O setor que mais puxou a alta no número de trabalhadores ocupados foi 
o industrial. Segundo Cimar Azeredo, esta alta na contratação da indústria foi 
mais intensa em São Paulo. O economista ponderou que este é o bom sinal 
para o mercado de trabalho. 

“São Paulo, querendo ou não, tem um 'efeito ‘farol’. Em processos de 
crise, já observamos que quando São Paulo começa a apresentar sinais de 
recuperação, logo em seguida estes sinais se disseminam nas outras regiões”, 
apontou. 

Azeredo destacou que a taxa de desocupação apresentou queda em 11 
das 27 UFs analisadas pelo IBGE. Em outras 14, a taxa ficou estável. Somente 
Rio de Janeiro e Pernambuco apresentaram aumento da taxa de desocupação. 

“O Rio de Janeiro teve uma taxa de ocupação estável e um aumento de 
114 mil desocupados. Hoje, o Rio tem 1,3 milhão de desocupados, um 
aumento de quase 10% em relação ao trimestre anterior”, destacou o 
pesquisador. 

Já em Pernambuco, Azeredo chamou a atenção para o fato de que 
houve uma queda de 10,6% no número de postos de trabalho com carteira 
assinada. Isso significa que no primeiro semestre do ano, 117 mil trabalhadores 
perderam o emprego formal no estado. 

“Essa queda se deu principalmente no grupamento da agricultura. No 
ano, chegou a reduzir em 22% o número de carteira de trabalho neste setor”, 
enfatizou o pesquisador. Questionado sobre o motivo que levou a esse efeito 
no setor agrícola justamente num ano em que o país registra super safra, 
Azeredo disse que o levantamento do IBGE não foi capaz de apontar. 
“Precisamos investigar melhor este movimento”. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/taxa-de-desocupacao-cai-em-11-estados-
no-2-trimestre-diz-ibge.ghtml 
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Governo corta R$ 10 do salário mínimo de 2018 

 
17 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 

Com uma perspectiva de crescimento menor do País e avanço mais 
lento da massa salarial, o governo revisou para baixo a previsão para o salário 
mínimo em 2018. O valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 
ano que vem era de R$ 979, mas agora passou a R$ 969, segundo os novos 
cálculos do governo. 

O ritmo de crescimento nominal da massa salarial, por sua vez, passou 
de 8,5% para 5,7%. A evolução da massa salarial é um dos principais 
indicadores do mercado de trabalho no País. 

O salário mínimo é reajustado com base na Lei n.° 12.382, de 25 de 
fevereiro de 2011. Pela regra, a cada ano, o aumento corresponde à variação 
do Produto Interno Bruto do ano retrasado mais a inflação do ano anterior 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Como a previsão para 
o PIB de 2017 é de 0,5% e a perspectiva para inflação é de queda, o governo 
revisou para baixo o valor do salário mínimo. 

A LDO de 2018 foi sancionada com vetos pelo presidente Michel Temer 
na quarta-feira. Esta será a primeira LDO a entrar em vigor após a aprovação 
do teto de gastos, que atrela os gastos à inflação do ano anterior, por um 
período de 20 anos. 

Vetos 
Um dos itens vetados por Temer foi o que previa que projetos de lei e 

medidas provisórias relacionadas ao aumento de gastos com pessoal e 
encargos sociais não poderiam ser usados para conceder reajustes salariais 
posteriores ao término do mandato presidencial em curso. As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/governo-corta-r$-10-do-salario-minimo-de-
2018-id645333.html 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Caixa e lojistas fecham acordo que contempla R$ 1 bi para impulsionar 
setor 

 17 de Agosto de 2017 
Fonte: Isto É 

 
A Caixa Econômica Federal e a Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) assinam nesta quinta-feira, 17, acordo de cooperação que 
envolve R$ 1 bilhão em recursos. O programa, batizado de “Avança Varejo”, 
contempla linhas de capital de giro, crédito rotativo, de investimento e 
financiamento, com prazos mais alongados e taxas de juros diferenciadas a 
empresas do segmento. 

A expectativa é de que o acordo favoreça cerca de 450 mil lojistas 
associados à CNDL, com mais de um milhão de estabelecimentos comerciais 
de pequeno, médio e grande porte no Brasil. Essas empresas terão acesso, 
por meio do convênio firmado, a linhas para o financiamento de ônibus, 
caminhões, máquinas e equipamentos novos, aquisição de softwares e 
serviços correlatos no mercado interno, além de investimento em inovações. 

“A Caixa quer estimular, por meio dessa parceria, o crescimento 
econômico do setor, que é extremamente importante e decisivo para a 
economia do país”, avalia o gerente nacional de estratégia de clientes da 
Caixa, Daniel José Ferraz dos Santos, em nota à imprensa. 

O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, diz que a iniciativa é 
fundamental para incentivar as atividades do setor, que é grande empregador 
do país. “Com a parceria, damos mais um passo para a retomada do 
crescimento econômico e recuperação de empregos”, acrescenta. 
 
Após revisão da meta, Transportes espera reforço de R$ 2 bi no 
orçamento 

 
17 de Agosto  de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
O espaço para recomposição foi aberto com a revisão da meta fiscal de 2018, 
de um déficit de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões 
 

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella 
Lessa, disse nesta quinta-feira (17/8), que a pasta negocia com o ministério do 
Planejamento um reforço de R$ 2 bilhões em suas dotações orçamentárias 
neste ano.  

O espaço para recomposição foi aberto com a revisão da meta fiscal de 
2018, de um déficit de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões. Os recursos serão 
utilizados prioritariamente em obras de manutenção, disse o ministro. Um 
exemplo é o trecho da BR-153 em Goiás e Tocantins, que estava concedido 
para a Galvão 153, mas voltou para o controle do governo depois que o 
presidente Michel Temer decretou a caducidade da concessão.  
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Quintella participou nesta quinta de uma cerimônia de assinatura de 
termo de transferência de R$ 128,5 milhões para o Exército Brasileiro, que 
atuará no asfaltamento da BR-163 no Pará. Esse trecho de rodovia ficou 
conhecido no ano passado por causa dos atoleiros que dificultaram o 
escoamento da safra de soja para os portos do Norte do País.  

A promessa do governo é concluir o asfaltamento do trecho até Miritituba 
no final de 2018. Com isso, será viabilizado o trânsito da soja do Mato Grosso 
até o porto fluvial, de onde a carga seguirá por hidrovia até os portos de Belém. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
14/08/2017 até 18/08/2017 – MERCOMOVEIS 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves - Parque da Efapi 
Cidade: Chapecó - SC 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – FIPES 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul 
Cidade: Jaraguá do Sul - SC 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – EXPOLAZER 2017 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/08/2017 até 20/08/2017 – FEIRA DO LIVRO DE MOSSORÓ 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter 
Cidade: Mossoró - RN 
 
16/08/2017 até 18/08/2017 – EXPO PROTEÇÃO 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/08/2017 até 19/08/2017 – FERSUL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos de Rio do Sul 
Cidade: Rio do Sul – SC  
 
17/08/2017 até 20/08/2017 – NOIVAS E FESTAS - BELEZA & ESTÉTICA 
SHOW HAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Maxi Shopping Jundiaí 
Cidade: Jundiaí - SP 
 
19/08/2017 até 27/08/2017 – FAM- BELÉM 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções e Feiras da Amazônia- Hangar 
Cidade: Belém - PA 
 
21/08/2017 até 25/08/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
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Cidade: Brusque - SC 
 
21/08/2017 até 23/08/2017 – LABEL LATINOAMERICA 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos Pro-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – INTERSOLAR SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Energia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhões Branco e Verde 
Cidade: São Paulo - SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – INNOVAPACK 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – FISA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP  
 
22/08/2017 até 26/08/2017 – FENEPALMAS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Parque do Povo 
Cidade: Palmas - TO 
 
23/08/2017 até 25/08/2017 – CONCRETE SHOW 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


