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1. Tributos 

PIS/Pasep: mais de R$ 2 bilhões já foram pagos para idosos em 2017 

 
28 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Expectativa é que sejam liberados R$ 15,9 bilhões até o fim do calendário 
 

O poder de compra do brasileiro aumentou, e os últimos meses de 2017 
foram de mais dinheiro em circulação. Até a última semana de dezembro, os 
pagamentos antecipados do PIS/Pasep para idosos injetaram mais de R$ 2,2 
bilhões na economia. A expectativa é que sejam liberados R$ 15,9 bilhões até 
o fim do calendário. 

De acordo com a Caixa Econômica Federal, até esta quinta-feira (28) 
foram pagas 1,265 milhão de cotas do PIS, no valor total de R$ 1,550 bilhão. 
Já o Banco do Brasil divulgou que até 26 de dezembro foram realizados 
390.573 pagamentos das cotas do Pasep, incluídos todos os motivos de saque 
previstos em legislação. 

Abono salarial 2015 
O prazo para saque do abono salarial ano-base 2015 termina nesta 

quinta-feira (28) e, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
não será prorrogado. Quem foi funcionário da iniciativa privada naquele ano 
pode realizar a retirada em qualquer agência Caixa ou em casa lotérica. Os 
servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. 

É possível consultar o site do ministério com o número do PIS ou do 
CPF, além da data de nascimento, para informações sobre o direito ao 
benefício. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/12/pis-pasep-mais-de-r-2-
bilhoes-ja-foram-pagos-para-idosos-em-2017 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Abertura de lojas volta a ser positiva após 3 anos 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

Depois de 34 meses, a abertura de lojas no comércio voltou a ser 
positiva em outubro. Isso significa que, pela primeira vez, desde dezembro de 
2014, os varejistas abriram mais lojas do que fecharam ao longo do mês - um 
reflexo direto da retomada das vendas a partir de agosto. Como abrir lojas 
envolve investimentos e contratações, o dado está sendo considerado pelo 
setor como um indicativo de que a recuperação do varejo veio para ficar e deve 
ser em outubro, entre abertura e fechamento de pontos de venda, o saldo ficou 
positivo em 1.202 lojas, aponta estudo feito pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) a partir dos dados das varejistas informantes do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Foi o primeiro resultado 
mensal positivo desde dezembro de 2014, antes da crise. No mesmo mês do 
ano passado, o comércio mais fechou do que abriu lojas. O saldo ficou 
negativo em 6.809 pontos de venda. 

O pior momento para o varejo foi na virada de 2015 para 2016, quando o 
saldo líquido de novas lojas ficou negativo na casa de 10 mil pontos de venda 
por mês, diz o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes. “Fechar lojas da forma 
como o varejo fechou nos últimos anos é realmente jogar a toalha”, afirma. 

Segundo ele, dos termômetros do comércio, o saldo de abertura de 
novas lojas talvez seja o mais importante, porque as vendas sobem e descem 
em função de datas comemorativas e de variáveis macroeconômicas, mas o 
varejista se adapta. Agora, a decisão de abrir e fechar uma loja é uma 
sinalização de longo prazo. “Olhando os dados de janeiro a outubro, vemos 
claramente que o comércio varejista foi deixando a crise para trás”. 

Neste Natal, por exemplo, as vendas tiveram seu maior crescimento 
desde 2010, revertendo três anos consecutivos de retração, segundo o SPC 
Brasil. O avanço já vinha sendo registrado ao longo do ano. 

As vendas do varejo ampliado, que inclui materiais de construção e 
veículos, tiveram a primeira reação em três anos, no acumulado de janeiro a 
outubro, com alta de 3,2%, em relação ao mesmo período de 2016. O 
economista diz que não esperava uma reação simultânea de crescimento de 
venda e de abertura de lojas, como ocorreu. 

Ele atribui esse movimento a quatro fatores: desaceleração da inflação, 
que ocorre desde o primeiro semestre; redução histórica da taxa básica de 
juros, hoje em 7% ao ano; liberação de recursos extraordinários, como os das 
contas inativas do FGTS e os do PIS/Pasep; e reação do emprego. 

‘Despiora’. Apesar da reação registrada em outubro, no acumulado do 
ano, o varejo mais fechou do que abriu lojas. O saldo foi negativo em 17.306 
pontos comerciais. Entre janeiro e outubro do ano passado, esse resultado 
estava negativo em 82.118. “O número de lojas fechadas caiu muito, houve 
uma ‘despiora’”, observa. A estimativa do economista da CNC é que 2017 
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termine ainda com saldo negativo. Nas suas projeções, os dois últimos meses 
do ano não serão suficientes para reverter o acumulado até agora. 

Ele ressalta que houve um movimento generalizado de novos negócios, 
em todos os segmentos, apesar de a maioria dos saldos continuar negativa. 
Um ponto que chama a atenção é que, dos dez ramos do comércio varejista, 
só o de farmácias e perfumarias teve saldo positivo acumulado até outubro, de 
303 lojas. A difusão da melhora do comércio também é observada em todas as 
regiões do País. 

A centenária Pernambucanas, por exemplo, inaugurou no início de 
dezembro sua primeira unidade em Juiz de Fora (MG), na mesma semana, a 
rede de supermercados Hirota abriu uma nova unidade do modelo express em 
São Paulo. O grupo MGB, dono das bandeiras Mambo, inaugurou em meados 
deste mês uma loja de atacarejo do Giga e vai inaugurar mais 13 pontos de 
venda no ano que vem (leia mais abaixo). 

A perspectiva é que o saldo de novas lojas volte ao azul no ano que 
vem. “Em períodos eleitorais há um movimento pró-consumo”, diz Bentes, que 
prevê alta de 4,5% a 5% nas vendas do varejo ampliado.  
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/12/29/internas_economia,92
7654/abertura-de-lojas-volta-a-ser-positiva-apos-3-anos.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Confiança no setor de serviços tem maior nível desde setembro de 2014 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 

A alta do índice de confiança, que atingiu 9 das 13 principais atividades pesquisadas, 
foi influenciada tanto pela situação atual quanto pelas expectativas. 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getulio Vargas, 
avançou 1,5 ponto em dezembro, alcançando 89,2 pontos, o maior nível desde 
setembro de 2014 (89,8 pontos) e encerra o ano com um saldo acumulado positivo de 
12,9 pontos, disse o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), responsável pelo indicador 
na fundação, em relatório publicado nesta sexta-feira (29). 

A alta do índice de confiança, que atingiu 9 das 13 principais atividades 
pesquisadas, foi influenciada tanto pela situação atual quanto pelas expectativas 

O Índice de Expectativas (IE-S) avançou pelo sexto mês consecutivo e atingiu 
94,4 pontos em dezembro, o maior nível desde março de 2017 (96,8 pontos). O 
aumento de 1,7 ponto foi influenciado, pelo avanço do indicador de tendência dos 
negócios para os próximos seis meses, que subiu 3,2 pontos, para 98,4 pontos. 

O Índice da Situação Atual (ISA-S) registrou acréscimo de 0,9 ponto, 
devolvendo a queda de 0,8 ponto do mês anterior. Em médias móveis trimestrais, o 
ISA-S mantém uma sequência de altas desde o início de 2017. A maior contribuição 
para este subíndice veio do indicador que mede o volume de demanda atual, que 
avançou 1,0 ponto. 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços 
avançou 0,7 ponto percentual em dezembro, para 83,1%, chegando ao seu maior nível 
desde dezembro de 2015 (83,4%). 

Já no ano, diferentemente do que ocorreu em 2016, quando a alta do índice-
síntese se deveu majoritariamente às expectativas, a melhora do indicador em 2017 
foi basicamente sustentada pela recuperação da situação atual, o que reforça um 
possível cenário de aumento no ritmo de atividade do setor nos próximos meses, diz 
Itaiguara Bezerra, Coordenador de Sondagens do Ibre-FGV, em comentário no 
relatório. 

“O resultado de dezembro consolida o processo de recuperação gradual da 
confiança no setor de serviços ao longo de 2017 e traz boas perspectivas para 2018. 
No último trimestre do ano, tanto as avaliações sobre o momento quanto as 
expectativas melhoraram de forma disseminada pelos vários segmentos pesquisados, 
o que garante sustentabilidade à manutenção desta trajetória ascendente”, avalia 
Itaiguara. 

A sondagem do setor de serviços de dezembro de 2017 coletou informações 
de 1.983 empresas entre os dias 1º e 26 do mês. A próxima edição da pesquisa será 
publicada em 31 de janeiro. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/retrospectiva-
infraestrutura-2017 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Audiovisual 

Estudo mostra a evolução da balança comercial do audiovisual brasileiro 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Aqui Acontece 
 

As exportações de serviços audiovisuais brasileiros para o exterior 
cresceram 138,9% em dois anos. Esse é um dos principais dados do estudo 
realizado pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE sobre a balança 
comercial do setor entre os anos de 2014 e 2016. Em 2016, o Brasil vendeu 
para outros países mais de US$ 176 milhões, o que representou 0,95% do total 
de serviços exportados pelo País. Em 2014 foram US$ 73 milhões – e 0,35% 
de participação. 

Outra evolução significativa na área de exportações foi a de vendas de 
Licenciamento de Direitos, que superaram os US$ 74 milhões e representaram 
42,6% do total de serviços audiovisuais exportados em 2016 – dois anos antes, 
essa participação era de apenas 14,4%. Atrás do Licenciamento ficaram os 
segmentos de TV Aberta (29,8%) e de Produção e Pós-Produção (25,9%). 

O Licenciamento de Direitos também foi o serviço audiovisual mais 
importado em 2016, com US$ 1,1 bilhão e 63% de participação nas 
importações do setor. Na segunda posição está o segmento de TV paga, com 
31%. 

A ANCINE fez o estudo com base nos dados do Sistema Integrado de 
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 
Variações no Patrimônio (SISCOSERV), do Ministério da Indústria, Comércio e 
Serviços (MDIC). Foram classificados 53 serviços audiovisuais dentro dos 
mercados de televisão aberta, paga, cinema, vídeo por demanda ou mídias 
móveis. O estudo considerou as atividades fins de cada etapa da cadeia de 
valor do audiovisual em seus diversos segmentos. 
 
http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/cultura/27/12/2017/estudo-
mostra-a-evolucao-da-balanca-comercial-do-audiovisual-brasileiro/126602 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Desemprego fica em 12% e atinge 12,6 milhões de brasileiros 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 

É a menor taxa do ano, mas a maior para novembro de toda a série histórica. 
 

O desemprego ficou em 12% no trimestre encerrado em novembro, segundo 
dados da Pnad Contínua, divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). É a menor taxa do ano, mas a maior para o período de 
setembro a novembro de toda a série histórica, iniciada em 2012. No período, o Brasil 
tinha 12,6 milhões de desempregados. 

Em relação ao trimestre anterior, de junho a agosto, a taxa de desocupação 
recuou 0,6 ponto percentual. Na comparação com o mesmo trimestre de 2016, quando 
a taxa ficou em 11,9%, houve estabilidade. 

“A queda dessa taxa se dá pelo aumento da ocupação e não pela saída de 
pessoas da força de trabalho”, destaca Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE. 

O pesquisador enfatizou que enquanto a ocupação cresceu 1,9%, o 
crescimento demográfico no mesmo período foi de 1,3%. "Esse é um movimento 
positivo", analisa. No entanto, o pesquisador ressalta que há precariedade na criação 
dos empregos. “Essa ocupação que aumenta é voltada para empregos sem carteira 
de assinada e para trabalho por conta própria. Ou seja, a geração de emprego é de 
trabalhos precários”, pondera. 

Azeredo enfatizou que, embora o desemprego esteja em queda, o Brasil tem 
hoje "praticamente o dobro de desempregados do que tinha há quatro anos”. O menor 
contingente de desocupados no país na série histórica da pesquisa foi observado em 
novembro de 2014, quando chegou a 6,3 milhões. 

População ocupada e desocupada 
A população desocupada, de 12,6 milhões, caiu 4,1% (menos 543 mil pessoas) 

em relação ao trimestre anterior, terminado em agosto, quando a desocupação foi 
estimada em 13,1 milhões de pessoas. Já ante igual trimestre de 2016, quando havia 
12,1 milhões de desocupados, a alta foi de 3,6% (mais 439 mil pessoas). De acordo 
com o IBGE, é o menor contingente de desempregados desde dezembro de 2016. 

Já a população ocupada (91,9 milhões) cresceu 1% em relação ao trimestre 
anterior (mais 887 mil pessoas). Segundo o IBGE, é o maior contingente de ocupados 
desde dezembro de 2015. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (90,2 
milhões de pessoas ocupadas), o crescimento foi de 1,9% (mais 1,7 milhão de 
pessoas). 

O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade 
de trabalhar) foi estimado em 54,4% no trimestre terminado em novembro, com alta de 
0,4 ponto percentual ante o trimestre anterior (54%). Em relação a igual trimestre do 
ano anterior, quando o nível da ocupação no Brasil foi de 54,1%, também houve 
aumento de 0,4 ponto percentual. 

“O nível de ocupação cresceu porque o número de pessoas ocupadas subiu 
mais do que a população em idade para trabalhar. Mas esse número tem que ser visto 
com cautela, pois, ao mesmo tempo em que o crescimento da taxa de desocupação 
desacelerou, a qualidade das ocupações caiu. O mercado de trabalho está cada vez 
mais voltado para a informalidade”, explica Azeredo. 
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Com e sem carteira assinada 
O número de empregados com carteira de trabalho assinada (33,2 milhões) 

ficou estável frente ao trimestre anterior terminado em agosto. No confronto com 
mesmo trimestre de 2016, houve queda de 2,5% (menos 857 mil). 

Já o número de empregados sem carteira de trabalho assinada (11,2 milhões 
de pessoas) cresceu 3,8% em relação ao trimestre anterior (mais 411 mil pessoas). 
Em relação ao mesmo trimestre de 2016, a alta foi de 6,9% (mais 718 mil pessoas). 

Por conta própria e domésticos 
A categoria dos trabalhadores por conta própria (23 milhões de pessoas) ficou 

estável na comparação com o trimestre terminado em agosto. Em relação ao mesmo 
período de 2016, houve alta de 5% (mais 1,1 milhão de pessoas). 

Os empregadores (4,4 milhões de pessoas) aumentaram em 4,6% em relação 
ao trimestre anterior e 5,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (mais 243 
mil pessoas). 

O número de trabalhadores domésticos (6,3 milhões de pessoas) cresceu 3,5% 
no confronto com o trimestre anterior e 4,1% frente ao mesmo trimestre de 2016 (mais 
250 mil pessoas). Azeredo apontou que, desde o início da crise econômica e seus 
consequentes reflexos no mercado de trabalho, tem-se observado um crescimento 
constante no número de trabalhadores domésticos. 

“Isso é um número bastante expressivo, considerando que são os salários mais 
baixos, que 95% destes trabalhadores são mulheres e que 60% são pretos ou pardos. 
Além disso, é uma forma de inserção no mercado com pouca carteira assinada. Por 
isso, a gente não pode ver como ponto positivo a entrada desses trabalhadores no 
mercado de trabalho”, comenta. 

Segundo o pesquisador, o trabalho doméstico é uma válvula de escape para 
sobrevivência. "O Brasil é o país com maior incidência de trabalho doméstico do 
mundo", analisa. 

Já o grupo dos empregados no setor público (inclusive servidores estatutários e 
militares), estimado em 11,6 milhões de pessoas, apresentou estabilidade em ambas 
as comparações. 

Rendimento 
O rendimento médio recebido pelas pessoas ocupadas (R$ 2.142) no trimestre 

terminado em novembro ficou estável frente ao trimestre anterior (R$ 2.122) e também 
em relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.087). 

Ocupação por atividades 
Houve crescimento de ocupados em relação ao trimestre anterior nos setores 

de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (1,3%, ou mais 223 
mil pessoas); informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas (2,2%, ou mais 219 mil pessoas); outros serviços (2,8%, 
ou mais 124 mil pessoas) e serviços domésticos (3,5%, ou mais 214 mil pessoas). 

Na comparação com mesmo trimestre de 2016, cresceu o número de ocupados 
na indústria (3,4%, ou mais 394 mil pessoas); alojamento e alimentação (9,2%, ou 
mais 439 mil pessoas); informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas (5,3%, ou mais 512 mil pessoas); outros serviços (5,6%, 
ou mais 247 mil pessoas) e serviços domésticos (3,8%, ou mais 236 mil pessoas). 
Houve redução apenas no grupamento de agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura (4,3%, ou menos 380 mil pessoas). 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-e-atinge-126-
milhoes-de-brasileiros.ghtml 
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6. Infraestrutura 

Crise financeira e privatizações marcam setor de infraestrutura em 2017 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Privatizações 
Em agosto, o governo anunciou um pacote de privatizações com o objetivo de 

melhorar o caixa da União e estimular a economia. No total, foram anunciadas a 
privatização de 57 projetos de venda de empresas e parcerias público privada. 

O governo decidiu colocar à disposição da iniciativa privada a administração de 
14 aeroportos, 11 lotes de linhas de transmissão, 15 terminais portuários, além de 
parte da Eletrobras. A expectativa de arrecadação, a partir de 2017, é de cerca de R$ 
44 bilhões ao longo dos anos de vigência dos contratos. 

Aeroportos 
No caso do setor aeroviário, o ano teve avanço em relação à forte retração 

sofrida em 2016. Em 2017, a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) estima que 
serão transportados 201,3 milhões de passageiros, o que representa aumento 
substantivo se comparado ao total de passageiros que passaram pelos aeroportos 
brasileiros em 2016, que foi de 109,6 milhões. 

No primeiro semestre, para garantir investimentos ao setor, o governo decidiu 
entregar à iniciativa privada os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e 
Porto Alegre. Os aeroportos foram leiloados por R$ 3,72 bilhões em todo o período da 
concessão, cerca de 23% acima do valor esperado pelo governo, de R$ 3,014 bilhões. 

Ainda assim, houve a devolução da concessão do Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP), em um movimento similar ao que ocorreu com a concessão da BR-
040. Em julho, a Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), que administra o aeroporto, 
devolveu a concessão por conta das dificuldades financeiras e da frustração da 
demanda do fluxo de passageiros e de cargas. Com isso, a expectativa é de que o 
governo realize nova licitação de Viracopos. 

Mesmo com esse quadro, o final do ano trouxe algum alívio para os cofres do 
governo, uma vez que os valores arrecadados com as concessões dos aeroportos e a 
reprogramação do pagamento das outorgas assumidas pelas concessões dos 
aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro (Galeão), Guarulhos e Natal (São Gonçalo do 
Amarante) geraram um bom aporte de recursos. A reprogramação de valores 
atrasados devidos arrecadou R$ 4,4 bilhões relativos a dívidas de outorgas passadas 
e adiantamento de pagamentos futuros. 

Outro ponto que mobilizou o debate no setor é a proposta para permitir a 
abertura de 100% do capital das companhias aéreas brasileiras ao investimento 
estrangeiro. Pela legislação atual, estrangeiros só podem ter até 20% de uma empresa 
aérea. 

Desde 2016, o governo sinalizava o apoio à proposta - um projeto de lei 
chegou a ser apresentado ao Congresso Nacional, mas diante da falta de consenso, o 
governo recuou. 

Prevista para entrar em vigor em março, a resolução da Anac que autorizou a 
cobrança pelo despacho de bagagem extra foi suspensa por uma liminar. A decisão foi 
cassada em abril. Com o fim da franquia de bagagem prevista antes da resolução, de 
23 quilos por passageiro em voos nacionais, as companhias passaram a cobrar, desde 
junho, pelo despacho de bagagem extra. 
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A medida causou polêmica. As empresas e a Anac defenderam a mudança sob 
o argumento de que ela possibilitaria diminuir o preço das passagens para o 
consumidor. Entidades de defesa do consumidor se posicionaram contra a iniciativa. 

Em setembro, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) divulgou 
dados de uma pesquisa que sinalizariam uma queda entre 7% e 30% no preço da 
tarifa. 

Os números foram questionados e, em outubro, o Ministério da Justiça, por 
meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) determinou a 
abertura de processo administrativo contra a Abear. 

A decisão se baseou em investigação preliminar, no início do mês pelo 
departamento, que concluiu haver “indícios de infração”. O processo pode resultar, 
caso a condenação ocorra, em multa de até R$ 9,5 milhões. 

Rodovias 
No que diz respeito ao setor rodoviário, a avaliação é de que 2017 foi um ano 

de “otimismo cauteloso”, apesar da “baixa confiança na gestão econômica do país”. O 
ano também foi marcado pela ameaça de devolução de concessões de rodovias e 
baixo investimento na malha viária. 

As concessionárias se queixavam de queda na arrecadação dos pedágios em 
razão da diminuição do tráfego de veículos e ameaçaram devolver as rodovias. 

Em razão da não realização de obras previstas, em agosto, o governo decretou 
a caducidade do contrato da Galvão Engenharia na BR-153, que corta Goiás e 
Tocantins, e tomou de volta, pela primeira vez na história, uma concessão. 

Para injetar ânimo no setor, logo após o anúncio da Invepar, controladora da 
Concessionária BR-040 S.A. (Via 040), de que devolveria ao governo a concessão de 
um trecho de 936 quilômetros da rodovia BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora (MG), o 
governo editou medida provisória que ampliou o prazo mínimo para os investimentos 
obrigatórios nas rodovias (duplicação) de cinco para até 14 anos, entre outras 
mudanças. 

A medida serviu para beneficiar pelo menos, as concessões da BR-262, que 
previa a duplicação no trecho entre Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, e 
Uberaba, no Triângulo Mineiro. A expectativa de que também serão beneficiados os 
contratos da ECO 101, trecho da BR-101 que corta o Espírito Santo e a Bahia; MGO, 
que corta a BR-050 entre Minas Gerais e Goiás; dois trechos da BR-163, o MS Via, 
que corta o Mato Grosso do Sul, e o Rota Oeste, em Mato Grosso; o Concebra, que 
abrange as BRs 060, 153 e 162 e corta Minas, Goiás e o Distrito Federal. 

Já o no que diz respeito ao transporte de cargas, um levantamento com 
empresas do setor mostrou que o desempenho em 2017 foi pior do que o esperado, 
segundo 31,9% das empresas. Além disso, 19,7% dessas transportadoras 
apresentaram queda de receita em 2017. Mesmo assim, o ano terminou com uma 
discreta retomada nas atividades. A constatação vem do aumento na produção de 
veículos de transporte. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/retrospectiva-
infraestrutura-2017 
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7. Curtas 

Governo regulamenta procedimentos para uso de créditos em 
amortização de saldo devedor no Pert 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: EXTRA 
 

O governo federal publicou nesta sexta-feira portaria no Diário Oficial da 
União para regulamentar os procedimentos de utilização de créditos para 
amortização do saldo devedor no Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert), o chamado Refis. 

Segundo o texto, aquele que possuir dívida total de até 15 milhões de 
reais poderá utilizar para amortização do saldo devedor os créditos próprios de 
prejuízo fiscal decorrentes da atividade geral ou da atividade rural e de base de 
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), desde 
que existentes até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 
2016. 

Também poderão ser usados os demais créditos próprios relativos a 
tributos previamente reconhecidos pela Receita Federal. 
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8. Feiras 

 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – Go 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
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26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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