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O Brasil encerrou 2017 com mais demissões do que contratações, segundo dados do Caged (Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados) que serão divulgados pelo governo nos próximos dias. Em dezembro, o 

saldo de emprego formal ficou negativo em 328.539 vagas, de acordo com informações obtidas pela Folha. 

Com o fechamento desses postos de trabalho, o ano de 2017 acumula um resultado negativo de 28 mil 

vagas, de acordo com relatório produzido pelo Ministério do Trabalho. De janeiro a novembro, o Caged 

acumulava um saldo positivo de 299.635, segundo dados ajustados. 
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A Feira do Empreendedor, do Sebrae-SP, ocorrerá de 7 a 10 de abril, em 2018. O maior evento de empreendedorismo do 
País, mudará de mês de realização, já que nas últimas quatro edições ocorreu em fevereiro, mas permanece no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista. São esperados cerca de 140 mil visitantes na edição deste 
ano. Devem participar 425 expositores e 26 patrocinadores. Quem for ao evento, dono de empresa ou aspirante a 
empreendedor, vai encontrar palestras e consultorias abrangendo temas como marketing, finanças, tendências, 
inovação, exportação, entre outros. A Feira é uma oportunidade de negócios, conhecimento e informação para todos 
que têm ou pretendem ter um negócio próprio. 
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O número de microempresas individuais (MEIs) vem crescendo significativamente nos últimos anos em 
Santos. Em 2015, a Prefeitura recebeu 1.189 solicitações de alvará de MEIs. O ano passado fechou com 1.906 
pedidos, aumento de 60,3% e equivalente a uma média mensal de 158. Na Baixada Santista, o número de 
MEIs cresceu 142% nos últimos cinco anos, passando de 34,4 mil para 83,2 mil, de acordo com o Sebrae-
SP. Em Santos, quem deseja abrir um negócio conta com a Sala do Empreendedor (http://www. 
santos.sp.gov.br/portal/sala-do-empreendedor), um único local para agilizar os processos necessários 
para abertura de empresas, alteração de atividades econômicas e transferência de local. A Sala do 
Empreendedor fica na Rua General Câmara, 30, Centro, e atende das 8h30 às 17h. Outras informações: 
3201-5283. 
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Os trabalhadores a partir de 60 anos de idade e que têm conta corrente ou poupança individual na Caixa 
Econômica Federal (Caixa) ou no Banco do Brasil (BB) receberam ontem as cotas dos fundos do Programa 
de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Os 
valores foram creditados a pessoas que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988. 
Para os demais trabalhadores que não são correntistas dos dois bancos públicos, os saques poderão ser 
feitos a partir da próxima quarta-feira (24). A previsão é de que 4,5 milhões pessoas tenham direito a um 
total de R$ 7,8 bilhões referentes a essas cotas, sendo 2,7 milhões de pessoas cotistas do PIS e 1,8 milhão 
do Pasep. 
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O mercado financeiro manteve a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - a 
inflação oficial do país - em 3,95% para este ano, a mesma estimada na semana passada. A projeção consta 
do boletim Focus, publicação divulgada ontem no site do Banco Central (BC) com projeções para os 
principais indicadores econômicos. Há quatro semanas, a expectativa estava levemente superior, em 3,96% 
para 2018. 
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O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta segunda-feira (22) que o governo vai buscar 
um “caminho jurídico” para garantir a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do 
Trabalho. Na madrugada de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, acatou o 
recurso que pede a suspensão da posse da deputada. Segundo Marun, “o caminho jurídico será definido 
pela área jurídica do governo”, e a decisão tomada pelo governo é “continuar nessa demanda” com o 
objetivo de garantir o respeito à Constituição. Questionado se considera equivocada a decisão de Carmen 
Lúcia, Marun evitou críticas e avaliou a decisão como “técnica” e que “não adentrou o mérito da questão”. 
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Após a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) dar como encerrada a crise hídrica que castigou São Paulo entre 
2014 e 2015, a situação das represas que abastem a região metropolitana, em especial as do sistema 
Cantareira, volta a ser motivo de atenção. O maior manancial da Grande SP recebeu chuvas 20% abaixo da 
média nos últimos meses, está com 46,6% de sua capacidade (sem considerar a reserva do chamado 
volume morto) e já tem a retirada de água controlada por agências estaduais e federais. O nível atual é 
classificado por órgãos reguladores como "estado de atenção" e se aproxima do "alerta" –que impõe mais 
restrições de retirada de água das represas e que é acionado quando há um patamar abaixo de 40%. O 
Cantareira já teve suas represas, em 2011, com 96,4% da capacidade nesta época do ano –que é marcada 
pelas chuvas. 
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A Sabesp, companhia paulista de saneamento vinculada ao governo Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou, por 
meio de nota, que neste momento não há razão para preocupação sobre o nível do sistema Cantareira. De 
acordo com a Sabesp, a realização de obras na Grande São Paulo, à época da última seca, deixou o sistema 
de tratamento e de distribuição de água dentro da cidade muito mais eficiente e seguro, afastando assim o 
risco de crise. 
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