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1. MDIC 

Governo lança consulta para Estratégia Nacional de Investimentos e 
Negócios de Impacto 

 
20 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC  
 

A consulta pública está disponível até o dia 05 de novembro no Participa.BR 
 

A sociedade civil pode participar, a partir de hoje, da consulta pública 
para a elaboração da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de 
Impactos (ENIMPACTO). O modelo é uma diretriz para um conjunto de 15 
órgãos de governo e estabelece ações estratégicas para a promoção de um 
ambiente favorável ao desenvolvimento de empreendimentos que sejam 
capazes de criar soluções de mercado para os problemas sociais e ambientais 
brasileiros.  A consulta está disponível até o dia 05 de novembro no 
Participa.Br. 

A Secretaria de Inovação e Novos Negócios (SIN) do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) coordena a elaboração da 
ENIMPACTO, em parceria com órgãos federais, setor privado, comunidade 
científica e acadêmica, e da sociedade civil. O MDIC, juntamente com os 
diferentes órgãos que compõem o Grupo de Trabalho de Finanças Sociais 
estão trabalhando para inserir os Negócios de Impacto na agenda de políticas 
públicas do Governo Federal. 

Os Negócios de Impacto são formas inovadoras de prestar serviços 
públicos ao cidadão e ao mesmo tempo gerar desenvolvimento econômico. A 
construção de uma Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto 
atende a demanda de multiplicação de empreendimentos capazes de gerar 
lucro e retorno social e, ao mesmo tempo, responder aos desafios impostos 
pelos problemas sociais. 

A consulta está dividida em quatro eixos: 1) Ampliação da Oferta de 
Capital; 2) Aumento do Número de Negócios de Impacto; 3) Fortalecimento de 
Organizações Intermediárias; e 4) Promoção de um Macro Ambiente 
Institucional e Normativo Favorável aos Investimentos e Negócios de Impacto. 
Após a consulta, o texto será convertido em uma minuta de Decreto e enviada 
para sanção presidencial em dezembro desse ano. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2814  
 
 

Voltar ao índice  

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2814
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2. Tributos 

Arrecadação tem melhor resultado para setembro desde 2015 

 
20 de Outubro de 2016 

Fonte: Portal Brasil 
 
Resultado foi impactado pela regularização de dívidas e pelo aumento de 
tributos cobrados sobre o combustível 
 

A retomada da economia começou a gerar resultados no campo da 
arrecadação de tributos federais. No melhor desempenho para meses de 
setembro desde 2015,  o Governo do Brasil arrecadou R$ 105,5 bilhões no 
mês, uma alta de 8,66% na comparação com o mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com dados da Receita Federal, o número foi influenciado 
principalmente pelo programa de regularização de débitos tributários, o Refis, 
que conseguiu arrecadar R$ 3,4 bilhões no mês e quase R$ 11 bilhões no 
acumulado deste ano. 

Em outra ponta, o aumento de tributos que incidem sobre os preços de 
combustíveis também influenciou na arrecadação: em setembro, com aumento 
de 10,54% na comparação com o mesmo período do ano passado. 

Na esteira do aumento da produção de petróleo, os royalties pagos 
pelas empresas que exploram a matéria-prima somaram R$ 22,9 bilhões de 
janeiro a setembro. No mesmo período do ano passado, essas receitas 
atingiram pouco mais de R$ 14 bilhões. 

Contas públicas 
Os números da arrecadação federal são importantes para o governo, 

uma vez que ajudam no cumprimento da meta fiscal, que neste ano é de um 
déficit primário (despesas maiores que receitas) de R$ 159 bilhões. 

É importante atingir essa meta para não prejudicar a credibilidade do 
País frente a investidores, manter a trajetória de retomada da economia e 
aproximar as contas públicas do azul. 

Esse reequilíbrio das contas é essencial para gerar confiança, atrair 
investimentos, criar empregos e permitir que o País cresça de forma 
sustentável por meio da redução do endividamento público. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/arrecadacao-tem-
melhor-resultado-para-setembro-desde-2015 
 

Voltar ao índice  

  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/arrecadacao-tem-melhor-resultado-para-setembro-desde-2015
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/arrecadacao-tem-melhor-resultado-para-setembro-desde-2015
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3. Serviços - Bancos 

Mercado prevê inflação de 3,06% e nova queda da Selic esta semana 

 

23 de Outubro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O mercado financeiro aumentou a projeção de inflação pela terceira vez 

seguida. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), desta vez, passou de 3% para 3,06%, este ano. A estimativa é do 
Boletim Focus, uma publicação divulgada toda segunda-feira no site do Banco 
Central (BC), com projeções para os principais indicadores econômicos. 

Para 2018, a estimativa para o IPCA permanece em 4,02%. As 
estimativas para os dois anos permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, 
que deve ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de 
tolerância entre 3% e 6%. 

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, atualmente em 8,25% ao ano. 

Nesta terça e quarta-feira (25), o Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central reúne-se para definir a Selic. A expectativa do mercado é de 
ue a taxa caia para 7,5% ao ano nessa reunião. Para o fim de 2017, a 
expectativa permanece em 7% ao ano. Essa também é a projeção para o fim 
de 2018. 

Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é de que o 
crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. 

projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de 
todos os bens e serviços produzidos no país, foi levemente ajustada de 0,72% 
para 0,73%, este ano. Para 2018, a estimativa de expansão segue em 2,50%. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/mercado-preve-
inflacao-de-306-e-nova-queda-da-selic-esta-semana 

 
Voltar ao índice 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/mercado-preve-inflacao-de-306-e-nova-queda-da-selic-esta-semana
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/mercado-preve-inflacao-de-306-e-nova-queda-da-selic-esta-semana
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4. Serviços - Telecomunicações 

Serviço extra por celular entra na conta sem cliente perceber 

 
20 de Outubro de 2017 
Fonte: Época Negócios  

 
Segundo pesquisa, adicionais como horóscopo e música geram cobrança 
indevida 
 

O crédito do celular pré-pago está sendo consumido em um ritmo maior 
do que o habitual? Atenção, você pode ter contratado da sua operadora, sem 
saber, o chamado Serviço de Valor Adicionado (SVA) — que vai de música a 
horóscopo, passando por cursos on-line de inglês e futebol. E não se sinta uma 
exceção. Segundo pesquisa qualitativa feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), mais de um terço dos clientes de pré-pagos aceitaram o 
serviço sem querer ou acreditando que era gratuito. E 82% dos entrevistados, 
nessa modalidade de contratação, se dizem vítimas de cobranças indevidas 
por serviços adicionais. Entre os consumidores com contratos de celular pós-
pagos, esse índice cai para cerca de 68%. Em 2016, os SVAs foram 
responsáveis por mais de R$ 8 bilhões em receitas para as empresas de 
telefonia. 

"O resultado da pesquisa vem ao encontro dos dados do Sindec (que 
reúne as queixas feitas a Procons Brasil afora), que já apontavam que os 
consumidores com celulares pré-pagos são os que mais sofrem com os SVAs. 
Como não têm fatura, fica mais difícil a identificação de cobranças indevidas. O 
que quer dizer que esse número pode ser maior, pois outros consumidores 
talvez não tenham se dado conta ainda da cobrança indevida", ressalta Rafael 
Zanatta, pesquisador em telecomunicações do Idec, responsável pelo 
levantamento. 

Mesmo recebendo a fatura em casa, Ricardo Machado Alves dos 
Santos, dentista, só percebeu, no fim de agosto, que estava sendo cobrado por 
um serviço de futebol que não contratou. 

"Foi mais de um ano de cobrança. E não se pode dizer que é desleixo 
meu, pois costumo olhar as faturas e essa cobrança não estava identificada. 
Quando ela passou a aparecer, era de uma forma minúscula, difícil de 
perceber. Depois que reclamei à Defesa do Consumidor, este mês a minha 
conta veio com um estorno de R$ 370", conta Santos. 

A Vivo ratifica que o caso foi solucionado e as questões do consumidor 
esclarecidas. 

Queixas na Anatel 
Mais de 90% das queixas encaminhadas à Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) relacionadas a SVAs são sobre cobrança indevida. 
Os serviços adicionais foram responsáveis por 5% a 10% de todas as 
reclamações encaminhadas pelos consumidores ao órgão regulador entre 
janeiro e outubro, último dado disponível. A gravidade e a importância o 
tornaram o foco de um projeto-piloto da Anatel, com procedimentos de 
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fiscalização regulatória que foi instaurado, em abril, junto às quatro maiores 
operadoras do setor (Claro, Oi, TIM e Vivo). 

Arthur Rollo, titular da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), diz 
que até meados de novembro serão julgados processos administrativos 
relacionados a SVA. A maioria por irregularidade na cobrança e por serviços 
não solicitados. 

O levantamento feito pelo Idec, com 296 pessoas, nas ruas de São 
Paulo e pela internet, aponta ainda que mais da metade dos consumidores não 
recebe a devolução dos valores cobrados indevidamente (51% dos clientes 
pré-pagos e 73,7% dos pós-pagos). O pagamento em dobro, então, conforme 
estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é uma raridade: apenas 
5,3% dos clientes pós-pagos obtiveram esse tipo de reembolso, contra 19% 
dos clientes pré-pagos. 

"O SVA virou uma indústria de captar recursos. É preciso que haja a 
regulação deste mercado e uma maior atenção das práticas das empresas pelo 
agente regulador. Hoje, se o cliente clica sem querer no link, contrata de 
imediato o serviço, sem que haja sequer uma mensagem de confirmação para 
garantir que era seu desejo aquela contratação", diz Zanatta, informando que, 
em média, o custo é de R$ 5 por semana, o que equivale a um terço dos 
créditos recarregados, já que a média é de R$ 15. 

O especialista chama a atenção para a proliferação de ofertas 
enganosas e de golpes aplicados via serviços adicionais. "As empresas 
deveriam ser responsabilizadas. Afinal, estão na cadeia de remuneração e 
deveriam se preocupar com o serviço que oferecem", afirma. 

Segundo Eduardo Tude, diretor da Teleco, consultoria especializada em 
telecomunicações, desde o ano passado, as empresas vêm enxugando seus 
portfólios de SVA, que representa cerca de 13% da receita da telefonia móvel. 

"A tendência é a concentração nos serviços campeões de venda. Havia 
tantos que as pessoas não sabiam sequer o menu de oferta daquela 
operadora. Hoje, ainda há uma desinformação das duas partes sobre esse 
produto, o que causa esses problemas", avalia. 
 
http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2017/10/servico-extra-por-
celular-entra-na-conta-sem-cliente-perceber.html  
 

Voltar ao índice 

 

http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2017/10/servico-extra-por-celular-entra-na-conta-sem-cliente-perceber.html
http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2017/10/servico-extra-por-celular-entra-na-conta-sem-cliente-perceber.html
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Companhias aéreas são processadas por dados enganosos sobre preços de 
passagens 

21 de Outubro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

  
Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas afirmam que os preços caíram 
até 30% com cobrança por bagagens; FGV e IBGE apontam aumento 
 

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor abriu, na sexta-feira 
(20), um processo administrativo contra a Associação Brasileira de Empresas Aéreas 
(Abear) e as companhias Avianca, Azul, Gol e Latam. O centro do processo é uma 
estimativa divulgada em setembro, segundo a qual haveria queda de preço nas 
passagens após início da cobrança pelo despacho de bagagens. Caso haja 
condenação, as envolvidas poderão pagar multa de até R$ 9,5 milhões. 

O despacho informando a abertura do processo foi divulgado no Diário Oficial 
da União. A decisão se baseou em uma investigação preliminar, realizada no início de 
outubro pelo departamento, que concluiu haver "indícios de infração". O órgão é 
vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça. 
Em setembro, a Abear afirmou que, após a mudança as regras para despacho de 
bagagem, houve queda de 7% a 30% nos preços de passagens aéreas . 

Pesquisas realizadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no entanto, indicaram um aumento no 
valor das passagens, entre junho e setembro, de 35,9% e 16,9%, respectivamente. A 
cobrança para despacho de bagagem foi implantada pelas empresas em junho. A 
investigação vai determinar se houve propaganda enganosa, repasse de informações 
falsas ao consumidor, omissão de informações relevantes e uso da fraqueza ou 
ignorânica do consumidor. 

Em nota, a Abear informou que soube da instauração do processo, mas que 
ainda não foi notificada. Segundo o comunicado, a associação demonstrará a correção 
dos números apresentados. "A Abear está à disposição das autoridades e reitera que 
o objetivo das companhias aéreas é sempre tornar a aviação comercial brasileira mais 
acessível, por meio de tarifas mais justas para o consumidor". 

Na segunda-feira (16), antes do processo da Senacon, a Abear já havia 
lançado uma nota reafirmando os dados apresentados em setembro, quando informou 
"tendência de queda entre 7% e 30% nos valores dos bilhetes de suas associadas 
entre julho e setembro". Segundo a associação, o levantamento foi feito a partir de 
uma média da amostra das passagens aéreas efetivamente comercializadas, "de 
acordo com a rota, os prazos fornecidos por cada empresa aérea e diferentes período 
de antecedência de compra". 

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-21/senacon-passagens-aereas.html 

 
 

Voltar ao índice  

http://economia.ig.com.br/2017-10-21/senacon-passagens-aereas.html
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6. Capacitação e qualificação 

Ações de capacitação e certificação no Brasil terão apoio da OMT 

 
20 de Outubro  de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  
 

MTur e Fundação da Organização Mundial do Turismo negociam cooperação 
em programas de qualificação para profissionais, órgãos públicos e 
universidades 
 

Uma reunião nesta quinta-feira (19), em Brasília, entre representantes do 
Ministério do Turismo e da Organização Mundial do Turismo (OMT) selou o 
início de negociações para adesão da Pasta a programas de educação e 
treinamento profissional oferecidos pela Fundação Themis. 

Trata-se de um braço da Organização que apoia estados-membros na 
concepção e aplicação de políticas públicas e planos de formação voltados à 
melhoria da competitividade e da sustentabilidade na área. O objetivo é 
desenvolver e fortalecer capacidades técnicas, bem como compartilhar 
conhecimento. 

O secretário executivo do MTur, Alberto Alves, comemorou a 
oportunidade de trabalhar em sinergia com a OMT em busca de avanços no 
segmento. “A gente pode caminhar junto principalmente na capacitação 
profissional, essencial no setor. A OMT tem toda uma expertise para 
compartilhar conosco”, sublinhou. 

A colaboração vai envolver três pontos: a capacitação de servidores 
públicos, a certificação de universidades que oferecem cursos na área de 
turismo e também de órgãos oficiais do ramo. Caberá ao Brasil definir e indicar 
à OMT destinos prioritários a serem envolvidos no processo de orientação. 

A secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté 
Bezerra, frisou que a iniciativa corrobora ações desenvolvidas pelo MTur. “A 
preocupação da OMT em incluir o turismo na agenda econômica e política é a 
mesma do ministro Marx Beltrão. E o Brasil + Turismo, por exemplo, tem 
medidas que também envolvem qualificação profissional”, pontuou. 

Ações similares da OMT já são promovidas em países como Argentina e 
Paraguai. Marcela Pimenta, agente da OMT no Brasil, ressaltou que a atuação 
no país servirá de exemplo. “A Fundação e a OMT entendem que o Brasil é um 
país importante no turismo. Esse trabalho passará a ser referência a países de 
língua portuguesa”, adiantou. 

Também participaram do encontro Omar Valdez, diretor executivo da 
OMT (por meio de videoconferência); Rafael Luisi, chefe da Assessoria 
Especial de Relações Internacionais do MTur; Rogério Cóser, diretor do 
Departamento de Ordenamento do Turismo do MTur; Felipe Mota, diretor do 
Departamento de Formalização e Qualificação no Turismo do MTur; Paulo 
André, chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo, 
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e Nilvana Soares, coordenadora de Qualificação de Prestadores de Serviços 
Turísticos do MTur. 

Atualmente, uma Câmara Temática do Conselho Nacional de Turismo 
discute atualmente o texto preliminar da Política Nacional de Qualificação no 
Turismo. O documento, com diretrizes à formação de jovens e adultos, é fruto 
de um trabalho conjunto com a Universidade de Brasília (UnB) e foi submetido 
a consulta pública. 

A elaboração da proposta ocorreu após pesquisas e seminários 
realizados em vários estados, que envolveram especialistas de nove 
instituições públicas de ensino. A definição de prioridades na área faz parte do 
Brasil + Turismo, um plano do governo federal voltado ao desenvolvimento do 
setor. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8255-
a%C3%A7%C3%B5es-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-e-
certifica%C3%A7%C3%A3o-no-brasil-ter%C3%A3o-apoio-da-omt.html  
 

 
Voltar ao índice 

  

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8255-a%C3%A7%C3%B5es-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-e-certifica%C3%A7%C3%A3o-no-brasil-ter%C3%A3o-apoio-da-omt.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8255-a%C3%A7%C3%B5es-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-e-certifica%C3%A7%C3%A3o-no-brasil-ter%C3%A3o-apoio-da-omt.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8255-a%C3%A7%C3%B5es-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-e-certifica%C3%A7%C3%A3o-no-brasil-ter%C3%A3o-apoio-da-omt.html
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7. Logística – Transporte Aéreo 

Demanda doméstica por transporte aéreo tem melhor setembro da série 
histórica 

20 de Outubro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  

 
No total, as companhias aéreas transportaram, juntas, 7,5 milhões de passageiros no 
segmento doméstico no mês passado, número 8,0% maior que o verificado no mesmo 
período de 2016 

 
A demanda doméstica por transporte aéreo cresceu 6,6% em setembro deste 

ano na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo levantamento divulgado 
nesta sexta-feira, 20, pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que 
reúne os dados de suas associadas (Avianca, Azul, Latam e Gol). 

Os 7,5 bilhões de passageiros-quilômetros transportados (RPK) no período 
representam o melhor resultado para o mês de setembro na série histórica da Abear, 
iniciada em 2012, e na série da Anac, com dados desde 2000. "Esse desempenho 
permite ao setor continuar a trajetória de crescimento do ponto em que ela foi 
interrompida", diz a entidade, em nota. 

No total, as companhias aéreas transportaram, juntas, 7,5 milhões de 
passageiros no segmento doméstico no mês passado, número 8,0% maior que o 
verificado no mesmo período de 2016. Com isso, o fluxo doméstico encerrou o terceiro 
trimestre com mais de 1 milhão de passageiros transportados se comparado ao 
volume de julho a setembro de 2016, configurando uma alta de 4,6%. 

Os demais indicadores do setor também fecharam setembro em alta. A oferta 
doméstica apresentou a terceira expansão mensal consecutiva, de 2,9% em relação a 
setembro de 2016. Dessa forma, a taxa de ocupação mostrou novo aumento, de 2,89 
pontos porcentuais, para 83,0% - melhor nível para o mês de setembro na série 
histórica. 

Em termos de participação de mercado (market share), a Gol se manteve na 
liderança em voos domésticos em setembro, com 35,75%, seguida pela Latam, com 
33,36%. A Azul ficou em terceiro, com 17,72% de market share, enquanto a Avianca 
Brasil registrou participação de 13,18%. 

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a demanda doméstica 
apresentou crescimento de 2,49% ante o mesmo período de 2016, enquanto a oferta 
doméstica subiu 1,17% na mesma base de comparação. Com isso, a taxa de 
ocupação no intervalo melhorou 1,05 ponto porcentual, para 81,05%. 

Internacional 
No mercado internacional, a procura por voos manteve a trajetória de 

crescimento em setembro, com alta de 17,19% frente a igual mês de 2016. Já a oferta 
foi ampliada em 18,51%, levando a taxa de ocupação a recuar 0,97 ponto porcentual, 
para 85,87%. 

No segmento, a Latam ficou com 73,41% do mercado, seguida pela Azul, com 
11,36%. A Gol ficou com 10,39%, enquanto a Avianca teve participação de 4,84%. No 
segmento, as empresas brasileiras embarcaram juntas 713 mil passageiros no mês, 
alta de 10,72% na comparação anual. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-domestica-por-transporte-aereo-tem-
melhor-setembro-da-serie-historica-id658998.html  

Voltar ao índice  

http://www.dci.com.br/servicos/demanda-domestica-por-transporte-aereo-tem-melhor-setembro-da-serie-historica-id658998.html
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-domestica-por-transporte-aereo-tem-melhor-setembro-da-serie-historica-id658998.html


 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

8. Curtas 

PIS/Pasep: 1,46 milhão de trabalhadores ainda não sacaram abono de 2015 

 
20 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

O Ministério do Trabalho informou, nesta sexta-feira (20), que 
aproximadamente 1,46 milhão de trabalhadores ainda não sacaram os mais de R$ 1 
bilhão referentes ao abono salarial do PIS/Pasep de 2015. De acordo com a pasta, o 
prazo final para o saque dos valores é 28 de dezembro, e não haverá prorrogação. 

Para verificar quem tem direito, é necessário ter em mãos o número do PIS ou 
do CPF e informar a data de nascimento no site do Ministério do Trabalho. Outra 
possibilidade para verificar se há recursos a serem retirados é procurar as agências 
bancárias da Caixa Econômica, caso o trabalhador for servidor público, ou do Banco 
do Brasil, caso trabalhe na iniciativa privada. 

Segundo o chefe responsável pelo benefício no Ministério do Trabalho, Márcio 
Ubiratan, a lista com os nomes dos trabalhadores com direito ao abono e que ainda 
não sacaram os valores está disponibilizada no site da pasta. 

Quem tem direito? 
É necessário ter trabalhado formalmente por ao menos 30 dias em 2015 para 

receber o benefício com remuneração média de até dois salários mínimos. O 
trabalhador também precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelos menos cinco anos e 
ter os dados informados corretamente pelo empregador. 

Neste ano, o valor que cada trabalhador tem para receber é calculado 
conforme a quantidade de meses trabalhados formalmente no ano de referência e 
pode variar de R$ 79 a R$ 937. 

IPC-S sobe 0,29% na 3ª medição de outubro, aponta FGV 

 

23 de Outubro de 2017 
Fonte: ISTOÉ dinheiro 

 
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) ficou em 
0,29% na terceira quadrissemana de outubro, informou nesta segunda-feira, 23, a 
Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,01 ponto porcentual acima do 
registrado na leitura imediatamente anterior, quando o indicador apresentou variação 
de 0,28%. 
Das oito classes de despesas analisadas, quatro apresentaram acréscimo em suas 
taxas de variação: Habitação (0,19% para 0,40%), Alimentação (0,20% para 0,25%) 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,29% para 0,40%) e Comunicação (0,32% para 0,41%). 
Em contrapartida, apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os grupos 
Transportes (0,23% para 0,04%, Educação, Leitura e Recreação (0,44% para 0,21%), 
Vestuário (0,68% para 0,29%) e Despesas Diversas (0,60% para 0,56%). 

 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
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 
 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
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07/11/2017 até 08/11/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado - RS 
 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

 
Voltar ao índice 

 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


