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1. Tributos 

Caixa e BB antecipam em dois dias pagamento do PIS/Pasep a 
correntistas 

 
17 de Outubro de 2016 

Fonte: Agência Brasil  
 

Com dois dias de antecedência em relação ao calendário oficial, os 
correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil (BB) com mais 
de 70 anos recebem hoje (17) os depósitos do Programa de Integração Social 
(PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público (Pasep). 
Os bancos transferirão, sem custos, o dinheiro aos beneficiários com conta nas 
instituições financeiras. 

Quem não tiver conta na Caixa, que administra o PIS, ou no Banco do 
Brasil, que gerencia o Pasep, só poderá sacar os recursos a partir da próxima 
quinta-feira (19), quando começa o calendário oficial de saques. A retirada 
poderá ser feita nos terminais de autoatendimento, nas casas lotéricas, nos 
correspondentes bancários e nas casas lotéricas, dependendo do valor das 
cotas. 

A retirada é válida somente para os trabalhadores com carteira assinada 
que contribuíram para algum dos dois fundos até 4 de outubro de 1988. 

Em 17 de novembro, começará o saque para aposentados. Em 14 de 
dezembro, a retirada será liberada para homens a partir de 65 anos e para 
mulheres a partir de 62 anos. Não há data limite para os saques. Os herdeiros 
de cotistas falecidos podem sacar o dinheiro a qualquer momento. 

Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. 
Isso ocorre porque a Constituição de 1988 passou a destinar a arrecadação do 
PIS/Pasep para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-
desemprego e o abono salarial, e para o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

De acordo com o governo, a medida vai injetar R$ 15,9 bilhões na 
economia e beneficiar 7,8 milhões de pessoas. Desse total, R$ 11,2 bilhões 
virão dos saques do PIS, vinculado aos trabalhadores da iniciativa privada e 
administrado pela Caixa Econômica Federal, que beneficiarão 6,4 milhões de 
cotistas. O restante virá do Pasep, vinculado aos servidores públicos e 
administrado pelo Banco do Brasil. 

Retirada 
Na Caixa Econômica, os cotistas do PIS poderão fazer a retirada de três 

maneiras. Os pagamentos de até R$ 1,5 mil serão feitos nos caixas eletrônicos, 
digitando a Senha Cidadão, sem a necessidade de cartão bancário. Quem não 
tiver a senha pode obtê-la no seguinte endereço, bastando clicar em “esqueci a 
senha” e preencher os dados. 

Os saques de até R$ 3 mil podem ser feitos nos caixas eletrônicos, mas 
o cliente precisará usar o Cartão Cidadão e digitar a Senha Cidadão. Nas 
lotéricas e nos correspondentes bancários, o cotista poderá retirar o dinheiro, 
levando o Cartão Cidadão, a Senha Cidadão e algum documento oficial de 
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identificação com foto. Acima desse valor, o beneficiário deverá ir a alguma 
agência da Caixa levando documento oficial com foto. 

Clientes da Caixa receberão o depósito automaticamente nas contas 
correntes dois dias úteis antes do calendário de saques. A Caixa informou que 
também fará a transferência do dinheiro para clientes de outros bancos, desde 
que a conta esteja no mesmo nome do beneficiário. A operação não terá 
custos. 

Pasep 
Em relação aos saques do Pasep, o Banco do Brasil também depositará 

o dinheiro automaticamente nas contas dos correntistas dois dias antes do 
calendário de saques. 

Os cotistas com saldo de até R$ 2,5 mil sem conta no banco poderão 
pedir transferência para qualquer conta em seu nome em outra instituição 
financeira na página do banco na internet ou nos terminais de autoatendimento. 
Não correntistas com saldo acima desse valor ou herdeiros de cotistas 
falecidos deverão ir às agências. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/caixa-e-bb-
antecipam-em-2-dias-pagamento-do-pispasep-correntistas 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços - Educação 

Novas ferramentas levam o trabalho do professor para além da sala de aula 

 
15 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Tecnologias de ensino modificam a maneira como o conteúdo é transmitido, 
aumentam as possibilidades de aprendizado e alcançam mais pessoas 
 

Ferramentas para armazenamento de dados, plataformas de pesquisa, 
aplicativos para conectar professor e aluno, além de cursos a distância, são as 
possibilidades mais atuais utilizadas no processo de aprendizagem. Neste domingo 
(15), Dia do Professor, conhecer algumas dessas opções é oportunidade para aplicar 
novos recursos ao método de ensinar. 

Para quem ainda aposta em ensino presencial, a tecnologia inova o ambiente 
da sala de aula e traz novas formas de aprendizado. Dados do Censo da Educação 
Superior de 2015, o mais recente, mostram que o ensino a distância (EaD) teve 
expansão de 3,9% nas matrículas em 2015 em relação a 2014. Hoje, professores e 
instituições têm na tecnologia um aliado para desenvolver métodos e inovar na 
transmissão do conhecimento. 

A plataforma Moodle, por exemplo, utilizada na Universidade de Brasília (UnB), 
é uma plataforma de código aberto, ou seja, licenciamento livre, para educadores 
desenvolverem e gerenciarem cursos on-line. 

“O professor de ensino superior precisava se dedicar a escolher trechos, 
indicações de livros, montar pasta, deixar na copiadora da sua faculdade. Hoje, com 
essa ferramenta, ele pode trabalhar esse conteúdo pelo computador, pela internet, 
mantendo um espaço de educação. O professor otimiza o tempo”, comenta o 
especialista em educação Fernando de Castro. 

Em tempos de muitas capacitações sendo ofertadas, tanto na área das 
ciências exatas, quanto na área de humanas, aplicativos como o AulaUp surgem como 
opção para conectar estudantes e professores. 

Idealizado como uma plataforma tecnológica para conectar pessoas, o AulaUP 
reúne alunos que precisam de aulas particulares, com professores que querem 
oferecer seus serviços e até mesmo instituições com salas disponíveis. O aluno faz o 
download, preenche as informações solicitadas e escolhe a disciplina desejada. O 
professor é chamado e logo a necessidade é atendida. 

"O formato da sala de aula tradicional como conhecemos tende a cair em 
desuso, principalmente nos grandes centros urbanos. A educação a distância, a 
formação on-line, os aplicativos são entendidos como a grande chave para atender à 
demanda de educação, que é cada vez mais crescente”, afirma Fernando de Castro. 

 
http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/10/novas-ferramentas-levam-trabalho-
do-professor-para-alem-da-sala-de-aula  

 
Voltar ao índice 

 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/10/novas-ferramentas-levam-trabalho-do-professor-para-alem-da-sala-de-aula
http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/10/novas-ferramentas-levam-trabalho-do-professor-para-alem-da-sala-de-aula
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Após mudanças nas regras, valor pago em juros de cartão de crédito cai 
41% 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

Entre abril e setembro deste ano, o valor pago em juros foi de R$ 30,38 por 
mês 
 

Antes das novas regras, os usuários gastavam, em média, R$ 388,42 
mensais para pagar as dívidas do cartão de crédito 

Passados seis meses das mudanças nas regras do rotativo do cartão de 
crédito e com sucessivas quedas na taxa básica de juros, a Selic, o brasileiro 
que precisou recorrer a esse instrumento não chegou a pagar metade do que 
desembolsa em juros antes da mudança. 

Levantamento feito pelo aplicativo de controle financeiro GuiaBolso 
mostra que com as novas regras o peso dos juros ficou 41% menor do que era 
antes.  

Entre abril e setembro deste ano (com as mudanças no cartão), o valor 
pago em juros pelos 524 mil usuários da plataforma foi de R$ 30,38 por mês. 
Se olhar para o período imediatamente anterior às mudanças, entre outubro de 
2016 e março de 2017, os consumidores gastaram R$ 51,67 em juros em 
média.  

O rotativo é acionado quando o cliente paga qualquer valor entre o 
mínimo da fatura e o total. Em março, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
determinou um limite de uso do rotativo: 30 dias. Passado o período, haverá 
uma migração automática para o parcelado do cartão, que também tem um juro 
alto, embora menor do que o do rotativo, de 397,4% ao ano, segundo o Banco 
Central. O rotativo continua a mais cara linha de crédito.  

A Selic, taxa básica de juros da economia e referência tanto para 
investimentos, sobretudo em renda fixa, como para os juros do crédito, caiu 
4,75 pontos porcentuais de janeiro a setembro deste ano. Essa queda poderia 
ter ajudado os juros a caírem mais, sobretudo após as mudanças, explica 
Mauricio Godoi, especialista em crédito e professor da Saint Paul Escola de 
Negócios. 

Na prática, se a Selic saiu dos 14,25% vistos no ano passado e pode 
chegar a 7% no fim do ano, o custo do dinheiro entre os bancos caiu a metade, 
mas a mesma proporção não foi repassada para os clientes. "Os juros dos 
investimentos vão caindo consideravelmente, mas os juros do cartão não 
acompanham", critica Godoi.  

Ele explica que o descompasso ocorre principalmente por causa do risco 
de inadimplência, que na modalidade está em 39,2%, de acordo com o Banco 
Central. Por isso, mesmo com as novas regras do cartão de crédito, as 
condições para quem recorre a esse tipo de dívida continuam difíceis.  
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O valor mensal pago no parcelado do cartão, modalidade para onde vai 
consumidor que fica por mais de 30 dias no rotativo, aumentou 3%, segundo o 
estudo do GuiaBolso.  

Antes das novas regras, os usuários gastavam, em média, R$ 388,42 
mensais para pagar as dívidas do cartão de crédito. Com as mudanças, esse 
valor subiu para R$ 400,02. "Se tiver com o nome limpo, é melhor recorrer ao 
crédito consignado ou ao crédito pessoal, que é ainda mais barato", aconselha 
Godoi.  

Migração 
O gerente de Inteligência de Negócios, Thiago Meira Kaippert seguiu o 

recomendado pelo especialista. Em maio, quando voltou da lua de mel, ele 
tinha na mesma fatura as parcelas do casamento ocorrido em setembro do ano 
passado, os gastos da viagem e o investimento em uma pós-graduação. Para 
não cair na ciranda dos juros do rotativo e do parcelado, Kaippert resolveu 
partir logo para uma dívida mais barata, e contratou um empréstimo pessoal.  

Ao comparar taxas, ele e o marido, Leonardo Kaippert, chegaram a 
encontrar uma diferença de 50% entre as taxas oferecidas no mercado e a que 
eles contrataram na plataforma de crédito online Just.  

Passado o sufoco, ele ensina: "O maior problema foi parcelar a perder 
de vista. Melhor tentar pagar em menos vezes para as contas não caírem no 
cartão todas de uma vez. Sorte que corremos do rotativo de do parcelado", diz. 

Bruno Poljkan, diretor da startup de crédito Just, aconselha a contratar 
um empréstimo que não comprometa mais do que 20% da sua renda. Ele 
conta que mesmo com as novas regras, os empréstimos feitos para quitar 
dívidas mais caras representam 70% dos contratos. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas
_economia,633981/apos-mudancas-nas-regras-valor-pago-em-juros-de-cartao-
de-credito-cai.shtml  

 
Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas_economia,633981/apos-mudancas-nas-regras-valor-pago-em-juros-de-cartao-de-credito-cai.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas_economia,633981/apos-mudancas-nas-regras-valor-pago-em-juros-de-cartao-de-credito-cai.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas_economia,633981/apos-mudancas-nas-regras-valor-pago-em-juros-de-cartao-de-credito-cai.shtml
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Planos rejeitam até 30% das indicações de cirurgia após reavaliação 
médica 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É  
 

Operadoras de saúde reveem a necessidade de até 30% das cirurgias 
indicadas por médicos da rede privada. Isso é o que mostram balanços inéditos 
de duas das maiores operadoras do País, que submetem milhares de casos a 
uma junta médica para segunda ou terceira opinião após o diagnóstico vindo 
do primeiro profissional. 

Na SulAmérica, que reavalia cerca de 450 pedidos por mês, 30% dos 
casos foram contraindicados. Na Amil, em que a junta médica revê 180 
solicitações mensalmente, o índice de contraindicação integral é de 10%. A 
reportagem procurou outras duas das maiores operadoras do mercado, mas as 
empresas não informaram se seguem esse tipo de protocolo. 

Segundo as operadoras que adotam a medida, há três principais razões 
para a indicação desnecessária de cirurgia: discordância entre profissionais 
sobre o melhor tratamento a seguir, falta de conhecimento do médico sobre 
alternativas para cada doença e má-fé de alguns profissionais interessados em 
lucrar com o procedimento. 

Além de rever a necessidade de procedimentos mais invasivos, as 
juntas são uma alternativa à crescente judicialização, que eleva gastos de 
empresas do setor. Medidas antifraude também se intensificaram nos últimos 
anos após a descoberta da máfia das órteses e próteses, esquema em que 
médicos e hospitais ganhavam comissões de fabricantes de materiais. 

Já o Conselho Federal de Medicina (CFM) acredita que os números de 
cirurgias contraindicadas após reexame são exagerados e que casos do tipo 
são raros. 

“Existe, sim, a questão da fraude, de médicos interessados em 
comissões de fabricantes de materiais como órteses e próteses, mas esses 
casos são a minoria. Acreditamos que a maioria dos casos está relacionada ao 
fato de o profissional não estar tão atualizado sobre as opções terapêuticas”, 
afirma Andréa Matsushita, superintendente de operações e análise médica da 
SulAmérica. 

Segundo Maria Alicia Lima Peralta, vice-presidente jurídica do 
UnitedHealth Group Brasil, grupo responsável pela Amil, a consulta a uma junta 
médica (terceira opinião) se dá quando há discordância entre o médico do 
paciente e aquele que representa a operadora. “Pelas regras da ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar), o profissional que vai desempatar deve ser 
independente e escolhido consensualmente pelo médico do beneficiário e o da 
operadora”, explica. 

Na Amil, a maioria dos casos levados à reavaliação são os que 
envolvem a implantação das chamadas OPMEs (órteses, próteses e materiais 
especiais), como cirurgias que exigem colocação de pinos e parafusos. 
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Na SulAmérica, as especialidades que concentram o maior número de 

casos enviados à junta são bucomaxilofacial, ortopedia e neurocirurgia com 
subespecialidade em coluna e cirurgia plástica. “Se a operadora apenas nega a 
cobertura do procedimento, o paciente pode não entender e entrar na Justiça”, 
diz Andréa, da SulAmérica. 

Hérnia. A bailarina e personal trainer Pércida Freire Justo, de 59 anos, 
foi uma das pacientes que não fez a cirurgia após reavaliação da junta médica 
da SulAmérica. Por causa da profissão, ela desenvolveu hérnias na coluna e, 
há dois anos, o problema se agravou. “Estava com muitas dores, comecei a 
perder mobilidade. O médico olhou os exames e disse que a única solução 
seria a cirurgia. Saí do consultório desesperada porque ninguém se sente 
confortável ao saber que vai ter de passar por uma cirurgia na coluna”. 

Ao pedir aval para o procedimento, foi procurada pela operadora para 
que fosse reavaliada pela junta. No caso, foram quatro médicos, de diferentes 
especialidades, que a examinaram. “Chegaram à conclusão que dava para 
tentar o tratamento de outra forma, com fisioterapia, quiropraxia. E foi o que 
fiz”. 

Ela passou a fazer diferentes terapias três vezes por semana, por três 
meses, e as dores passaram. “Sempre pratiquei muito exercício e fortaleci a 
musculatura. Isso também ajudou”, diz. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/planos-rejeitam-ate-30-das-indicacoes-de-
cirurgia-apos-reavaliacao-medica/  
 

Voltar ao índice  

 

https://www.istoedinheiro.com.br/planos-rejeitam-ate-30-das-indicacoes-de-cirurgia-apos-reavaliacao-medica/
https://www.istoedinheiro.com.br/planos-rejeitam-ate-30-das-indicacoes-de-cirurgia-apos-reavaliacao-medica/
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5. Bem-Estar do Consumidor 

SPC Brasil: confiança do consumidor permanece estável em setembro 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico  
 

Para 81% dos consumidores, economia do Brasil se encontra em condições ruins. 
Entretanto, 58% estimam que vida financeira melhore em seis meses 
 

Em setembro, o Indicador de Confiança do Consumidor (ICC) apurado pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) manteve sua estabilidade, ao passar de 42,3 para 41,3 
pontos, registrando uma leve variação negativa se comparado ao mês anterior. Com 
uma escala que varia de zero a 100 pontos, os resultados abaixo de 50 destacam o 
pessimismo dos consumidores em relação à economia e vida financeira. 

O SPC Brasil também apontou estabilidade no indicador que avalia a 
Percepção do Cenário Atual, que variou de 30,1 para 29,8 pontos. Segundo a 
sondagem, somente 11% dos brasileiros enxergam como positiva suas condições 
financeiras atuais. Para 43% deles, a situação é apontada como ruim, enquanto que 
para outros 45%, as condições se mostram regulares.  No que se diz respeito à 
situação econômica atual do Brasil, a taxa é expressivamente negativa, uma vez que 
81% dos consumidores a apontam como ruim. Apenas 3% consideram a situação 
positiva. 

De acordo com o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, “a consolidação da 
volta da confiança é uma condição necessária para a retomada do consumo das 
famílias e dos investimentos pelo lado dos empresários. Mas isso dependerá, 
fundamentalmente, do aumento de vagas de emprego e ganhos reais de renda, depois 
de longo período de queda”. 

Vida financeira 
A dificuldade de pagar as contas e o orçamento reduzido são os principais 

fatores que influenciaram os brasileiros que afirmam que a vida financeira vai mal, com 
38% das respostas. Já o desemprego foi citado por 34% e a renda familiar, por 14%. 
Entre aqueles que avaliam a situação atual da economia negativamente, o 
desemprego foi apontado como o principal sintoma para tal pessimismo, com 47% das 
menções. Os altos preços de produtos e serviços também foram lembrados, por 27% 
deles, assim como os juros elevados, com 10%. 

O alto custo ainda foi mencionado por 47% dos entrevistados como o fator que 
mais tem pesado na vida financeira familiar, bem como o desemprego, com 21% e o 
endividamento, com 13%. Quando o assunto é aumento dos preços, os combustíveis 
são os mais citados, com 76% das respostas. 

Cerca de 45% dos consumidores consideram sua vida financeira positiva, 
entendendo que as coisas vão bem por conta do controle que desempenham com seu 
orçamento pessoal. A reserva financeira para situações de emergência, com 8% foi 
outro fator evidenciado por eles. 

A economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito, Marcela Kawauti afirma 
que o dado revela a importância em se organizar financeiramente, sobretudo em 
momentos de crise. “Quem faz um controle sistemático do orçamento consegue 
ajustar os gastos e o padrão de vida com mais rapidez em momentos de aperto”. 

Estimativas 
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Mesmo com a negatividade do diagnóstico atual, os brasileiros se mostraram 
esperançosos, ao acreditarem que a situação financeira deve melhorar em um período 
de seis meses. Isso foi destacado pelo Indicador de Expectativas, que atingiu 52,7 
pontos, mostrando mesmo que timidamente um otimismo em relação ao futuro. A 
expectativa para a vida financeira ficou em 63,7 pontos e as expectativas para a 
economia em 41,8 pontos. 

Aproximadamente 58% dos avaliados possuem boas expectativas para a 
própria vida financeira. Entretanto, 36% não sabem justificar o motivo do otimismo. Ao 
contrário de 25% que respaldam esse sentimento na esperança de conseguirem um 
novo emprego ou uma promoção no trabalho, enquanto 10% asseguram gerir o 
orçamento de forma eficiente. Já 11% nutrem expectativas negativas para o próprio 
bolso, 27% ressaltam o aumento dos preços e 26% asseguram estarem apreensivos 
com a possibilidade de a crise econômica persistir. 

Otimismo 
Um dado levantado pelo indicador é um relativo descolamento entre a 

percepção da própria situação financeira e as condições econômicas do Brasil. Se por 
um lado, o consumidor estima conseguir controlar seu orçamento, por outro, desconfia 
da economia nacional. A maior parte deles, com 42%, se diz pessimista para um 
período de seis meses. Em contrapartida, 16% acreditam que a economia brasileira irá 
melhorar e 36% mantiveram opiniões neutras sobre o assunto. 

A corrupção foi o principal impacto para o pessimismo do brasileiro diante da 
economia.  Quatro em cada 10 dos que não tem boas expectativas, ou seja, 37% 
afirmaram que os escândalos atrapalham o desempenho do País. Cerca de 21% 
mencionam o alto nível de desemprego. Entre os otimistas, 46% não sabem explicar o 
porquê pensam dessa maneira, 13% dizem que a razão está no fato de o pior da crise 
política já ter passado e 8% na queda no desemprego. 

“Ainda que algumas variáveis já comecem a apresentar sinais positivos, como 
é o caso da inflação controlada e da queda das taxas de juros, que são fatores com 
impacto no bolso do consumidor, o mercado de trabalho e a renda das famílias, ainda 
se encontram em patamares historicamente ruins e, isso acaba deteriorando as 

expectativas dos consumidores”, conclui a economista-chefe do SPC Brasil. 
 

http://economia.ig.com.br/2017-10-16/consumidor-spc-brasil.html  
 

Voltar ao índice  

http://economia.ig.com.br/2017-10-16/consumidor-spc-brasil.html
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6. Infraestrutura 

Rodovias federais estão em bom estado, diz levantamento 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Estudo pioneiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) 
aponta para estado positivo de conservação das estradas brasileiras 
 

As rodovias federais estão mais seguras. Estudo divulgado pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), autarquia vinculada ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, mostra um índice de quase 70% das estradas 
brasileiras com boas condições de uso. O estudo, que percorreu 52 mil quilômetros da 
malha rodoviária federal brasileira, atestou que 67,5% das rodovias foram avaliadas 
positivamente, enquanto 20,6% foram avaliadas como regulares e 6,9% como ruins. 

Coordenador do estudo, o diretor Fábio Nunes aponta que o estudo confirmou 
as melhorias implementadas ao longo dos anos pelo Dnit. “A gente percebeu [ao fazer 
o estudo] que a malha estava em condição boa e o índice veio para ratificar essa 
percepção”, afirmou em entrevista ao Governo do Brasil. 

Para realizar o levantamento, que é pioneiro e feito por meio de um aplicativo, 
o órgão avaliou 1,5 mil quilômetros por mês, com uma equipe de 80 técnicos e 
engenheiros, durante o primeiro semestre do ano. Não foram vistoriadas as rodovias 
federais concessionadas à iniciativa privada, ou seja, operadas por terceiros. 

“A gente informatizou a forma de fazer o levantamento com as normas que já 
tínhamos, elaboramos um aplicativo que consegue agilizar o estudo”, afirmou Nunes. 
Ele acredita que, com essa nova metodologia, a tendência é que a condição das 
estradas brasileiras melhore. 

“A vantagem, além de divulgar a condição das estradas, é que a gente vai 
conseguir uma radiografia muito melhor e atacar aqueles pontos que estão com 
problemas”, disse. O próximo estudo será divulgado pelo órgão em janeiro de 2018 e, 
a partir daí, será disponibilizado de forma trimestral. No levantamento, quanto menor 
for a soma de pontos de itens como buracos, remendos e sinalização, por exemplo, 
melhor é o estado de conservação da estrada. 

Ranking 
Entre os estados melhor avaliados estão: Amapá (98%), Distrito Federal (85%), 

Piauí (83%), Bahia (82%), Roraima (82%) e Paraíba (82%). Por outro lado, Sergipe, 
Mato Grosso do Sul, São Paulo e Acre estiveram entre as piores avaliadas. 

 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/10/rodovias-federais-estao-em-
bom-estado-diz-levantamento  
 

Voltar ao índice  

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/10/rodovias-federais-estao-em-bom-estado-diz-levantamento
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/10/rodovias-federais-estao-em-bom-estado-diz-levantamento
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7. Mercado Imobiliário 

Aluguel de imóveis residenciais recua 0,29% em setembro, diz Fipezap 

 
 17 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É  
 

O preço médio de locação dos imóveis no Brasil teve uma queda de 
0,29% em setembro, na comparação com agosto, em termos nominais. Nos 
últimos 12 meses, houve um recuo de 0,66%. Além disso, foi registrada uma 
diminuição de 0,29% nos valores entre agosto e setembro de 2017. Já o valor 
médio do aluguel de imóveis foi de R$ 28,36 por metro quadrado no País. 

As informações são de pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios do site Zap Imóveis, o 
Índice FipeZap. Os dados são de 15 cidades e os cálculos são feitos com base 
em novos contratos, sem considerar a correção dos aluguéis nos contratos 
vigentes. 

Em setembro, os locais com maior aumento de preço ante agosto foram 
Recife (+0,97%), Curitiba (+0,91%) e São Bernardo do Campo (+0,41%), em 
contrapartida à média nacional. Rio de Janeiro (-1,31%), Florianópolis (-1,23%) 
e Niterói (-1,10%) registraram a maior variação no índice, que teve queda real 
de 2,11% no ano, frente à inflação de 1,78% no período. 

Considerando os últimos 12 meses, as cidades que apresentaram maior 
queda foram Rio de Janeiro (-7,74%), Campinas (-4,55%) e Porto Alegre (-
1,43%). Em compensação, Distrito Federal (+3,47%), Recife (+3,23%) e São 
Bernardo do Campo (+3,07%) tiveram as maiores altas. Levando em conta a 
inflação de 2,54% registrada no período, a queda real nos preços foi de 3,12% 
no Brasil. 

Por fim, São Paulo é a cidade com o maior valor médio por metro 
quadrado do País, com R$ 35,68, seguida por Rio de Janeiro (R$ 32,49) e 
Distrito Federal (R$ 29,80). Já entre as cidades com o valor mais barato estão 
Goiânia (R$ 14,85), Fortaleza (R$ 16,24) e Curitiba (R$ 16,64). 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/aluguel-de-imoveis-residenciais-recua-029-
em-setembro-diz-fipezap/  
 

Voltar ao índice 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/aluguel-de-imoveis-residenciais-recua-029-em-setembro-diz-fipezap/
https://www.istoedinheiro.com.br/aluguel-de-imoveis-residenciais-recua-029-em-setembro-diz-fipezap/
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8. Curtas 

Intenção de viagem de avião atinge maior índice em três anos 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Pesquisa do Ministério do Turismo realizada em setembro aponta que 64,5% 
dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses deverão optar pelo 
avião. Trata-se do maior percentual registrado desde junho de 2014, quando o índice 
atingiu 66,9% dos entrevistados que pretendem fazer as malas no próximo semestre. 
Para 25,7%, o carro será o meio de transporte utilizado, enquanto 7,5% optarão pelo 
ônibus. 

A ampliação da malha aérea é uma das medidas incluídas no Brasil + Turismo, 
pacote de ações do governo federal lançado em abril para estimular o setor. “Em um 
país de dimensões continentais como o Brasil, é fundamental garantir a conectividade 
aérea para permitir que cada vez mais brasileiros descubram as belezas do nosso 
país”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Ainda segundo a Sondagem do Consumidor, o Nordeste segue sendo a região 
preferida dos viajantes com 50,3% de intenção de viagem, seguido pelo Sudeste 
(21,7%), Sul (15,5%), Centro-Oeste (7,8%) e Norte (4,7%). Quando o quesito é onde 
ficar durante a viagem, hotéis e pousadas seguem sendo os mais escolhidos pelos 
turistas: 49,5%. A casa de parentes e amigos aparece em segundo lugar, sendo 
escolhido por 35,9% dos entrevistados.   
 
Vendas do Dia das Crianças sobem 2,9% e registram melhor desempenho desde 
2014, diz Serasa Experian 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: G1  
 

Durante a semana da data, de 5 a 11 de outubro, as vendas subiram 2,9% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 
 

As vendas do comércio para o Dia das Crianças tiveram o melhor desempenho 
desde 2014, segundo a Serasa Experian. Durante a semana da data, de 5 a 11 de 
outubro, as vendas subiram 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já 
no final de semana antes do Dia das Crianças (6 a 8 de outubro), houve aumento de 
1,4% em todo o país na comparação com o final de semana equivalente ao do ano 
anterior (7 a 9 de outubro). 

Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana do Dia das Crianças 
subiram 2,7% ante a mesma semana do ano passado. No final de semana da data, as 
vendas aumentaram 0,7% em relação ao período equivalente ao ano anterior. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda 
real dos consumidores, proporcionada pelo recuo sistemático da inflação, a melhora 
dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros, 
estimularam as vendas do Dia das Crianças deste ano de 2017. 

 
Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
17/10/2017 até 19/10/2017 – SUPERMINAS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
18/10/2017 até 20/10/2017 – CONBRASS 
Setor: Saúde 
Local: Hotel WZ Jardins 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOCIGRAFIEMG 
Setor: Multisetores 
Local: Salão Multiuso do Parque Fernando Costa 
Cidade: Uberaba - MG 
 
19/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOTOUR 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Villa Oeste 
Cidade: Mossoró - RN 
 
20/10/2017 até 21/10/2017 – FESTIVAL JPA 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções de JPA 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
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26/10/2017 até 28/10/2017 – CONGRESSO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS 
EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/10/2017 até 29/10/2017 – FEIRA DAS ESMERALDAS 
Setor: Mineração 
Local: Club do Ian 
Cidade: Campos Verdes - GO 
 
28/10/2017 até 28/10/2017 – FESTIVAL DO CAFÉ 
Setor: Agronegócio 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/11/2017 até 04/11/2017 – SLOW BREW BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Pavilhão Bienal - Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


