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1. MDIC 

Marcos Jorge firma parceria com setor privado para apoiar Plano 
Progredir 

 
26 de Setembro de 2017 

Fonte: MDIC  
 

Programa lançado hoje reúne conjunto de ações do governo para que 
população de baixa renda possa abrir próprio negócio. Até R$ 3 bilhões serão 
destinados para microcrédito 
 

Incentivos para abrir o próprio negócio, ofertas de qualificação 
profissional e mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho são algumas 
das medidas previstas pelo Plano Progredir, lançado nesta terça-feira (26) pelo 
presidente da República, Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto. 

Destinado aos beneficiários do Bolsa Família e demais trabalhadores 
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal 
(CadÚnico), o Progredir tem potencial para emancipar economicamente até 1 
milhão de famílias nos próximos 24 meses. A iniciativa também prevê a oferta 
de até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios 
e um milhão de vagas em cursos do Pronatec Oferta Voluntária. 

Como ministro substituto da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Jorge de Lima, assinou, durante a cerimônia, protocolo de intenções 
com o setor privado para colaborar com o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
do Progredir. O termo foi firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) e a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços (UNECS). 

A entidade reúne, entre outras sete, a Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL), Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) 
e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). “São as mais 
expressivas entidades do setor de comércio e serviços”, destacou Marcos 
Jorge. 

O protocolo assinado hoje prevê o apoio das entidades ao Plano 
Progredir, especialmente em relação ao encaminhamento das pessoas 
inscritas no CadÚnico para o mercado de trabalho. “Esse acordo comissiona o 
Fórum Nacional de Competitividade do Varejo, coordenado pelo MDIC, para 
internalizar os objetivos do Plano às entidades e empresas participantes”, 
explicou o ministro. “É um espaço de articulação público-privada, em plena 
atuação dentro do governo”, acrescentou. 

Progredir 
Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o 

programa terá a parceria de órgãos do governo, entre os quais o MDIC, além 
de bancos públicos. Segundo o presidente, a iniciativa se soma a outras que 
mostram a preocupação do governo com o desenvolvimento social e 
econômico. “Nós trabalhamos pelos brasileiros”, afirmou Temer. 

Com o lançamento do programa, Temer lembrou que desde 2016 o 
governo tem demonstrado preocupação com a área social. Logo no início do 
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governo, o Ministério do Desenvolvimento Social aumentou o benefício do 
Bolsa Família em 12,5%, depois de mais de dois anos sem nenhum reajuste. 

Além disso, havia um grande número de pessoas que pleiteavam o 
benefício, mas não conseguia sua inclusão no cadastro. A fila chegou a cerca 
de um milhão de pessoas. No mês de agosto, ela foi zerada pela quarta vez em 
2017. 

Depois de destacar todas essas conquistas, Temer garantiu que o 
programa não irá acabar, mas revelou seu desejo de que “daqui a 10, 15 anos, 
num dado momento, nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade 
de qualquer benefício individual. Que todos estejam empregados neste país” 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2763-marcos-jorge-firma-parceria-
com-setor-privado-para-apoiar-plano-progredir  
  

Voltar ao índice  

  

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2763-marcos-jorge-firma-parceria-com-setor-privado-para-apoiar-plano-progredir
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2763-marcos-jorge-firma-parceria-com-setor-privado-para-apoiar-plano-progredir
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2. Comércio 

Confiança do comércio avança 12% em relação a setembro de 2016, diz 
CNC 

 
26 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 12% 
em setembro deste ano em comparação a igual mês do ano passado, apesar 
de ter fechado em queda de 0,3% em relação ao mês de agosto deste ano, 
neste caso na série ajustada sazonalmente. 

Os dados foram divulgados hoje (26) pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e indicam que, mesmo com a 
queda de 0,3% entre agosto e setembro, o índice atingiu 104,8 pontos agora 
em setembro, mantendo-se acima da zona de indiferença (100 pontos), o que, 
na avaliação da CNC, indica otimismo por parte dos comerciantes. 

O fim dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) impactou a avaliação dos varejistas em relação às 
condições atuais, na comparação mensal, com o indicador caindo 1,5% em 
relação a agosto. Na comparação anual, no entanto, o subíndice aumentou 
42,1%. 

Mesmo com o fim da injeção de recursos do FGTS inativo nas vendas 
do varejo, a CNC estima que o volume de vendas do comércio ampliado em 
2017 deverá crescer 2,2%. 

Para a economista da CNC Izis Ferreira isso ocorre porque “apesar da 
queda mensal, a melhora gradual no desempenho do comércio vem 
promovendo o aumento da confiança dos comerciantes ao longo do ano”. 

A avaliação é de que a retomada gradual das vendas do varejo no curto 
prazo fortalece o cenário de desempenho mais favorável do comércio em 2017. 
A entidade, porém, ressalta que a recuperação mais vigorosa no setor será 
determinada pela evolução do mercado de trabalho, notadamente a geração de 
postos de trabalho formais. 

Neste sentido, os preparativos para as festas de fim de ano já mostram, 
na avaliação dos economistas da CNC, impacto positivo no subíndice que 
mede as intenções de investimento do comércio, com aumento de 0,8% em 
setembro. Na comparação anual, o subíndice aumentou 9,3%, puxado pelas 
intenções de investimento nas empresas (15,7%), na contratação de 
funcionários (11%) e em estoques (2,2%). 

Para 28,5% dos comerciantes consultados em setembro, o nível dos 
estoques está acima do que esperavam vender, proporção menor do que a 
apontada em agosto (29%). 

Avaliação dos varejistas 
Para os varejistas, as condições atuais do setor melhoraram em todos 

os itens, com destaque à economia, com aumento de 67,3%, na comparação 
com setembro de 2016. A percepção dos comerciantes sobre o setor cresceu 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  6 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

42,3%, enquanto a percepção sobre a própria empresa teve aumento de 
28,6%, na comparação anual. 

Os dados indicam ainda que, em setembro deste ano, 35,4% dos 
comerciantes consideraram o desempenho do comércio melhor do que há um 
ano. No mesmo período de 2016, o percentual era de 22,8%. 

Curto prazo 
A pesquisa da CNC apurou que para 78,4% dos entrevistados, a 

economia vai melhorar nos próximos seis meses, percentual que vem 
crescendo mês a mês. Em agosto, o percentual era de 77%, depois de ter 
fechado julho em 75,9%. 

Apesar das perspectivas para o curto prazo em relação aos 
desempenhos da economia, do comércio e da própria empresa terem 
registrado leve queda de 0,4%, de agosto para setembro, quando a 
comparação se dá com setembro do ano passado, as expectativas seguem 
melhorando e fecharam com crescimento de 2,5%, o que levou a que o 
subíndice atingisse 147,6 pontos, acima da zona de indiferença (100 pontos). 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) detecta as 
tendências do setor, do ponto de vista do empresário. A amostra é composta 
por aproximadamente 6.000 empresas situadas em todas as capitais do país, e 
os índices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que variam de zero 
a 200 pontos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/confianca-do-
comercio-avanca-12-em-relacao-setembro-de-2016-diz-cnc  

 
Voltar ao índice 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/confianca-do-comercio-avanca-12-em-relacao-setembro-de-2016-diz-cnc
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/confianca-do-comercio-avanca-12-em-relacao-setembro-de-2016-diz-cnc
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3. Serviços – Turismo 

Cadastur: Cadastro é obrigatório também para parques temáticos 

 
26 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Brasil tem 53 estabelecimentos cadastrados. Meta do Ministério do Turismo é 
registrar todos os empreendimentos em funcionamento no país 
 

Com brinquedos e atrações que encantam turistas de todas as idades, 
os parques temáticos são uma opção de lazer e, também, importantes 
indutores do turismo nacional, gerando emprego e renda. Seu potencial 
turístico também é percebido pela população. Segundo pesquisa do Ministério 
do Turismo, 84,2% dos brasileiros são favoráveis ao apoio estatal na 
construção de novos parques de diversões no país. Os parques temáticos 
estão entre as atividades de registro obrigatório no Cadastur e conta com 53 
estabelecimentos cadastrados. 

Preocupado em legalizar os prestadores de serviço e estabelecimentos, 
o Ministério do Turismo iniciou uma campanha de sensibilização para 
formalizar os empreendimentos. Para verificar se o estabelecimento está 
cadastrado é preciso apenas acessar a página do Cadastur e realizar a busca 
por Unidade da Federação, Nome Fantasia ou CNPJ. 

“Um dos maiores entraves da atividade turística no Brasil ainda é a 
informalidade de profissionais e estabelecimentos que atuam na linha de frente 
do turismo. Para mudar essa realidade estamos iniciando essa grande 
campanha de formalização em todo o país”, explicou a secretária nacional de 
Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra. 

Em seminário acerca dos parques temáticos, realizado em Brasília, foi 
debatido o potencial da atividade e os principais entraves do segmento no país, 
como a alta carga tributária. Um estudo elaborado pelo Sistema Integrado de 
Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), demonstra que, caso o governo 
atenda às demandas do setor, o segmento poderá investir R$ 1,9 bilhão e 
gerar 56 mil empregos nos próximos cinco anos. Atualmente, os 18 
estabelecimentos associados ao Sindepat geram 11 mil empregos diretos e 
movimentam cerca de R$ 1 bilhão na economia por ano. 

O cadastro é simples e totalmente gratuito. Basta acessar a página na 
internet, fazer o download dos formulários solicitados, preencher com as 
informações e enviar os documentos solicitados ao Órgão Delegado de 
Turismo. 

Fiscalização  
 Neste mês, o Ministério do Turismo iniciou a campanha para 

formalização dos serviços turísticos. Vale ressaltar, que o objetivo da ação é 
garantir a formalização dos empreendimentos e não multar os empresários. No 
entanto, vale lembrar que os prestadores ilegais já poderão ser penalizados, 
caso seja necessário. 

Sobre a pesquisa  
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 A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 23 de março de 2017 pelo 
Instituto FSB Pesquisa. Foram ouvidas 2002 pessoas com mais de 16 anos e 
em todas as regiões do país. O objetivo foi avaliar a opinião dos brasileiros 
sobre o turismo nacional, assim como identificar oportunidades de promoção 
do turismo no país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 
intervalo de confiança de 95%. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8200-cadastur-
cadastro-%C3%A9-obrigat%C3%B3rio-tamb%C3%A9m-para-parques-
tem%C3%A1ticos.html  
 

Voltar ao índice  
 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8200-cadastur-cadastro-%C3%A9-obrigat%C3%B3rio-tamb%C3%A9m-para-parques-tem%C3%A1ticos.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8200-cadastur-cadastro-%C3%A9-obrigat%C3%B3rio-tamb%C3%A9m-para-parques-tem%C3%A1ticos.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8200-cadastur-cadastro-%C3%A9-obrigat%C3%B3rio-tamb%C3%A9m-para-parques-tem%C3%A1ticos.html
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4. Comércio Eletrônico 

Preços dos eletrônicos no e-commerce registram queda acentuada na 
primeira metade do ano 

 
27 de Setembro de 2016 

Fonte: E-commerce News  
 

A primeira metade do ano foi particularmente favorável para os 
consumidores que são fãs de tecnologia e eletrônicos. Monitoramento realizado 
pelo comparador de preços Zoom, identificou uma queda acentuada no preço 
de muitos desses produtos no primeiro semestre de 2017. 

A categoria de smartphones, por exemplo, apresentou queda de 26%. 
Os computadores caíram 24%, notebooks 35% e os tablets, a surpresa mais 
positiva dessa lista, baixaram 31%. Entre os smartphones, a maior queda de 
preço foi do Smartphones Samsung Galaxy J7 2016 Metal 16GB J710, que 
teve seu valor reduzido em 30%. 

No segmento de computadores, o produto que apresentou maior queda 
foi o All in One Positivo Stilo Intel Celeron J1800 2,40 GHz 2 GB HD 320 GB 
Intel HD Graphics DVD-RW Windows 10 Home 15,6’’. O preço caiu 32% no 
período considerado. Na categoria tablets, a maior redução de preço foi do 
Tablet Samsung Galaxy Tab E 8 GB TFT 7” Android 4,4 (KitKat) 2 MP T116, 
que ficou 21% mais barato. 

“Em tempos de recessão econômica, o varejo precisa se ajustar ao 
poder de compra do consumidor, reduzindo sua margem para conseguir vender 
e escoar seus estoques. Esta estratégia pode ser um dos fatores que 
provocaram as quedas de preço no primeiro semestre. Além disso, é possível 
observar que o ano começou com algumas medidas, como a liberação do 
FGTS, para estimular o consumo e a aceleração da economia”, avalia Thiago 
Flores, diretor executivo do Zoom. 
 
Linkhttps://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/precos-dos-eletronicos-
no-e-commerce-registram-queda-acentuada-na-primeira-metade-do-ano/ 
 

Voltar ao índice  
 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/rosana-alc-ntara-participa-de-simp-sio-de-pol-ticas-p-blicas-para-com-rcio-e-
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5. Emprego 

Emprego no Centro-Oeste atinge níveis pré-crise; no Nordeste, só piora 

 
 26 de Setembro de 2016 

Fonte: Correio Braziliense  
 

Entre o primeiro trimestre de 2015 e os três meses encerrados em junho deste 
ano, o número de pessoas com trabalho no Brasil caiu 2,4 milhões 
 

Apesar de o emprego dar os primeiros sinais de reação, o mercado de 
trabalho não se recupera da mesma forma em todo o País. Enquanto na região 
Centro-Oeste o total de pessoas em atividade já recuperou os níveis pré-crise, 
no Nordeste, essa trajetória vai na contramão: a queda da população ocupada 
só se aprofundou entre o primeiro trimestre de 2015 e os três meses 
encerrados em junho deste ano. 

Nesse período, o número de pessoas com trabalho no Brasil caiu 2,4 
milhões, segundo cálculos da consultoria A.C. Pastore e Associados, a partir 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua).  

No Sudeste, a queda na indústria e na construção civil ainda impedem 
uma recuperação mais robusta no número de brasileiros ocupados. Sem 
depender demais de um setor específico, a região Sul, por sua vez, é a que já 
está mais próxima da retomada. Já o mercado de trabalho da região Norte, 
apesar de ter registrado queda no número de ocupados na indústria e também 
ser dependente de investimentos, tem números melhores que os dos Nordeste 
- uma queda amortecida, em partes, por resultados positivos na indústria 
extrativa. 

A região que mais chama a atenção positivamente, no entanto, é o 
Centro-Oeste. A população ocupada no segundo trimestre superou em 17,1 mil 
a do primeiro trimestre de 2015, quando o País começou a ter redução no 
número de ocupados. A supersafra gerou um movimento em cadeia na região, 
que aumentou as contratações não só na agropecuária, mas também no setor 
de serviços. Lá, esse foi o segmento que puxou o número de ocupados para 
cima nos últimos três meses, com 149 mil a mais trabalhando desde 2015. 
Mato Grosso está atraindo mão de obra até de outros Estados.  

"A agropecuária, mais dinâmica no Centro-Oeste, teve um desempenho 
tão positivo que ajudou a recuperar o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro 
semestre e acabou gerando renda e afetando a região como um todo", analisa 
o professor da FEA/USP Hélio Zylberstajn.  

Ao mesmo tempo, o Nordeste ainda amarga a maior perda de pessoas 
ocupadas e é a única região sem ter dois trimestres seguidos de queda no 
desemprego. Entre 2015 e junho, a queda da população ocupada nos Estados 
nordestinos foi de 1,9 milhão - reflexo da crise da indústria e da escassez de 
investimentos.  

Retrato da crise 
O município de Cabo de Santo Agostinho é um retrato da situação 

precária do emprego na região: está entre as cidades do Nordeste que mais 
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perderam postos de trabalho entre janeiro e agosto deste ano. Foram 2.449 
postos a menos nesse período. A cidade divide com a vizinha Ipojuca a sede 
do conjunto que reúne porto, empresas, estaleiros e a refinaria de Abreu e 
Lima.  

O município, que atraía mão de obra de outros Estados, hoje sofre com 
a falta de previsão para a construção da segunda fase de Abreu e Lima, com 
investimento estimado em mais de R$ 3 bilhões, e com o fim dos contratos 
para a construção de navios. Em frente à antiga prefeitura, onde os recém-
chegados logo conseguiam trabalho, os moradores agora disputam uma vaga 
temporária - a maioria volta para casa sem nada. 

"No Nordeste, levou mais tempo para que a crise econômica se 
refletisse no emprego. Enquanto o emprego no Sudeste e no Sul já começava 
a desacelerar no fim de 2014, no Nordeste, crescia. A demora para reagir 
agora faz parte do ciclo econômico", diz Fernando Holanda Barbosa Filho, do 
Ibre/FGV. 

Segundo ele, parte do cenário se explica pela queda dos investimentos 
públicos e da transferência de renda. "A base eleitoral da chapa vencedora em 
2014 estava no Nordeste, e a política de deslocar recursos foi suficiente para 
ganhar a eleição. O ajuste veio na forma de alta do desemprego e demora para 
recuperá-lo." As informações são do jornal O Estado de S Paulo. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/26/internas
_economia,629018/emprego-no-centro-oeste-atinge-niveis-pre-crise-no-
nordeste-so-piora.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Logística  

Greve dos Correios entra no 7º dia e tem adesão de 23 estados e DF 

 
26 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Paralisação é parcial, com redução de funcionários nas agências, e afeta 
principalmente a área de distribuição. 
 

A greve dos Correios entrou em seu sétimo dia nesta terça-feira (26) 
com a adesão de todos os 31 sindicatos filiados à Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). 
Agora, a paralisação atinge 23 estados e o Distrito Federal. 

De acordo com a entidade, a paralisação é parcial, com redução de 
funcionários nas agências. Mas a adesão tem aumentado nos locais em que foi 
declarada greve, segundo a federação. A paralisação afeta principalmente a 
área de distribuição. 

A paralisação envolve os trabalhadores dos sindicatos de Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, São Paulo (Campinas, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba e Santos), Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (MG, Juiz de 
Fora e Uberaba), Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul (RS e Santa Maria), Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Santa Catarina. 

As agências franqueadas não estão participando da greve - são cerca de 
1 mil no país. Já as agências próprias totalizam mais de 6.500 pelo país. 

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Emmanoel 
Pereira, determinou, por meio de liminar na segunda-feira (25), que a Fentect 
assegure o mínimo de 80% de trabalhadores em cada setor/unidade da ECT, 
sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. O 
argumento é que os Correios são uma estatal da União que exerce prestação 
de serviço público indispensável, o que exige a observância da necessidade de 
manutenção de contingente mínimo. 

Levantamento dos Correios mostra que 90,59% do efetivo total no país 
estava trabalhando nesta terça, o que correspondia a 98.350 empregados. 
Esses números indicam que tem aumentado a adesão de funcionários à greve. 
Na segunda-feira, 90,7% do efetivo total no país estava trabalhando, o que 
correspondia a 98.545 empregados. Na sexta-feira eram 91,3% do efetivo 
(99.130 empregados). Na quinta, eram 91,65% (99.504 empregados). E, na 
quarta, primeiro dia da greve, eram 93,17% (101.161 empregados). 

Apesar desses números estarem acima do que foi estipulado pela 
Justiça, os Correios informam que em algumas unidades a determinação do 
TST não está sendo cumprida. Os números são apurados por meio de um 
sistema eletrônico controlado pelos gestores da empresa, que monitora as 
ausências dos funcionários. 
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Além da Fentect, outra federação representa os trabalhadores da 
categoria, a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos 
Correios (Findect). A Findect tem 5 sindicatos filiados - São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bauru, Maranhão e Tocantins. Segundo informativo da entidade de 
segunda-feira, os sindicatos reconhecem os avanços alcançados nas 
negociações com a ECT, mas orientarão pela greve por não aceitarem o 
reajuste de 3% somente a partir de janeiro. 

A federação e seus sindicatos insistem no reajuste retroativo à data-base 
da categoria, que é 1º de agosto. Nas assembleias desta terça-feira (26), os 
trabalhadores serão orientados a decidir pela deflagração da greve pelo 
reajuste salarial a partir da data base da categoria. 

Motivos e negociações 
Entre os motivos da greve, segundo a Fentect, estão o fechamento de 

agências por todo o país, pressão para adesão ao plano de demissão 
voluntária, ameaça de demissão motivada com alegação da crise, ameaça de 
privatização, corte de investimentos em todo o país, falta de concurso público, 
redução no número de funcionários, além de mudanças no plano de saúde e 
suspensão das férias para todos os trabalhadores, exceto para aqueles que já 
estão com férias vencidas. 

A Fentec reitera que a greve foi o último recurso e que está aberta a 
negociação, pois entende a importância que os Correios têm para o país e que 
sua luta é contra o sucateamento de serviços e por melhores condições de 
trabalho. A entidade afirma que “está tentando junto aos Correios, Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e governo alternativas para o conflito”. 

ECT garante serviços 
Os Correios garantem que todos os serviços, inclusive o Sedex e o PAC, 

continuam sendo postados e entregues em todos os municípios e que a rede 
de atendimento está aberta em todo o país. 

Já os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, 
Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) estão com postagens 
suspensas para os seguintes destinos: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, além de algumas cidades do interior de São Paulo e 
de Pernambuco. 

Segundo a empresa, o volume dos serviços para esses destinos 
representa apenas 0,5% de todas as encomendas entregues pelos Correios e 
a suspensão foi realizada com o intuito de redirecionar os recursos para os 
demais serviços, que são os mais utilizados pelos clientes. 

No último fim de semana (23 e 24), os Correios entregaram mais de 1,7 
milhão de cartas e encomendas durante mutirão realizado nas localidades 
onde há paralisação. Mais de 6,2 mil empregados participaram da ação, que 
teve o objetivo de manter o serviço em dia. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-dos-correios-entra-no-7-dia-e-tem-
adesao-de-23-estados-e-df.ghtml  
 

Voltar ao índice  
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https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-dos-correios-entra-no-7-dia-e-tem-adesao-de-23-estados-e-df.ghtml


 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  14 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

7. Curtas 

Órgão vai apurar se tarifas foram reduzidas após cobrança de bagagens 

 
26 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Instauração de processo ocorre depois de divulgação de publicidade que representa o 
setor 
 

Órgão ligado ao Ministério da Justiça, o Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC) vai apurar se as tarifas de passagens aéreas foram reduzidas 
após determinação aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que 
permitiu a cobrança de bagagens despachadas. 

Segundo o Ministério da Justiça, o órgão vai analisar o caso em resposta à 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), entidade que representa as 
companhias aéreas, que afirmou que as tarifas foram reduzidas de 7% a 30% como 
resultado da cobrança da bagagem. 

De acordo com a área técnica do DPDC, há indícios de inconsistência nos 
resultados apresentados pela entidade, principalmente porque a metodologia e os 
critérios usados não foram divulgados. 

Ainda de acordo com a pasta, o fundamento da instauração do processo está 
contido no Código de Defesa do Consumidor, que aponta que a veracidade e a 
correção da informação da comunicação publicitária são de responsabilidade da 
anunciante. 
 
Inflação medida pelo IPC-S recua em cinco das sete capitais pesquisadas, diz 
FGV 
 

26 de Setembro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu 

0,06 ponto percentual em comparação à semana anterior e fechou com deflação de 
0,07%. Cinco das sete capitais analisadas tiveram inflação negativa. 

Os dados divulgados hoje (26) pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) são relativos à semana encerrada no dia 22 de 
setembro. 

A maior deflação no período foi registrada no Rio de Janeiro, onde a taxa caiu 
de -0,09% para -0,27% - uma retração de 0,18 ponto percentual. 

Em contrapartida, a maior alta de preços no período, de 0,22%, foi verificada 
em Belo Horizonte. A capital, no entanto, registrou queda no índice uma vez que na 
semana anterior a alta havia sido de 0,35%. 

Também tiveram queda no índice as seguintes capitais: Brasília (de 0,43% 
para 0,16%); Porto Alegre (de -0,16% para -0,22%) e São Paulo (de -0,10% para -
0,11%). 

Os maiores crescimentos da inflação foram de Recife (que saiu de uma 
inflação negativa de 0,02% para uma alta de 0,07%) e Salvador (de uma deflação de 
0,03% para uma alta de 0,11%). 

 
Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
25/09/2017 até 27/09/2017 – CIANORTE ALTO VERÃO 2018 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoppings Atacadistas de Moda, Asamoda Shopping, Cia Vest 
Mercosul, Dallas Personalitté, Master Shopping e Nabhan Cia Fashion. 
Cidade: Cianorte - PR 
 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado - RS 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – NANO TRADESHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
  
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – SUPERAGOS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
27/09/2017 até 28/09/2017 – CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Royal Tulip Brasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – CONAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – ABAV EXPO 2017 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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27/09/2017 até 29/09/2017 – SUPER MIX 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
28/09/2017 até 30/09/2017 – SALÃO BRASILEIRO DAS CARNES 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/09/2017 até 02/10/2017 – MANAUS EXPO BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: STUDIO 5 Centro De Convenções 
Cidade: Manaus - AM 
 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


