
     

 

 

 

 

 

 

 

 

O Banco Central reduziu mais sua projeção de inflação para 2017, 

aumentando a distância da meta oficial, segundo Relatório Trimestral de 

Inflação divulgado nesta quinta-feira (21). O BC revisou sua estimativa do 

IPCA em 2017 para 2,8%, ante 2,9% divulgado na previsão anterior. A meta 

de inflação para este ano é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 

ponto percentual para cima ou para baixo. Caso a projeção se confirme, o 

presidente da instituição, Ilan Goldfajn, terá que enviar uma carta ao 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, justificando o descumprimento 

da meta. Em comunicado divulgado na semana passada, o BC já sinalizou 

que deve citar a queda dos preços dos alimentos, resultado da supersafra 

do primeiro semestre, como uma das razões para o desvio da meta. A alta 

de preços registrada em novembro foi de 0,28%, sendo que os alimentos 

tiveram queda de 0,38%. Para 2018, a estimativa de inflação foi mantida 

em 4,2%. A meta para o ano que vem também é de 4,5%. O BC também 

revisou sua expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 

0,7% para 1% neste ano, e de 2,2% para 2,6% em 2018. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 22/12/2017 

  

 

 

 

 

A Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da Câmara dos 

Deputados acaba de aprovar o Projeto de Lei 6380/16, que isenta os pecuaristas 

do pagamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 

incidente sobre rações para bovinos e búfalos. O projeto, de autoria do deputado 

federal Jerônimo Goergen (PP-RS), que integra a bancada ruralista no Congresso 

Nacional, também isenta as rações do pagamento de PIS/Pasep. Agora, a matéria 

passa a ser analisada de forma conclusiva pelas comissões de Finanças e 

Tributação; e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se for aprovado 

também nestas duas comissões internas, o projeto implicará em uma renúncia 

fiscal estimada pela Receita Federal em R$ 1,034 milhão em 2018. Isso significará 

menos dinheiro para a Previdência Social e para pagamento de abono salarial aos 

trabalhadores de baixa renda. E mais dinheiro no bolso dos fazendeiros. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 22/12/2017 
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Fonte do Clipping: Jornal A Tribuna – 22/12/2017 
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A nova norma jurídica alterou a redação do artigo 775 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
acrescenta-lhe o artigo 775-A, a fim de dispor sobre a contagem de prazos processuais. A norma determina 
que, na contagem de prazo processual em dias, serão levados em conta apenas os dias úteis, excluindo-se 
o dia do começo e incluindo-se o dia de vencimento. Estipula ainda a suspensão do prazo processual no 
período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, quando acontece o recesso forense. E estende a interrupção 
dos trabalhos, nesse intervalo, em relação a audiências e sessões de julgamento. De autoria do deputado 
Paulo Teixeira (PT-SP), o projeto tramitou na Câmara dos Deputados como PL 2.176/15.. 

Fonte: http://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/27803-temer-sanciona-alteracao-dos-prazos-
processuais-na-justica-do-trabalho 

  

 

 

 

 

Sem saber exatamente onde pisavam, o publicitário Maurício Sena Alves, 31, e sua namorada, Regina Dantas da Silveira, 

28, recolhiam conchinhas num trecho da badalada praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, a 

191 km da capital. Uma placa, não vista pelo casal, indicava a poluição no trecho onde o rio deságua no mar. "A água é 

tão limpinha que é difícil acreditar que jogam esgoto aqui", afirmou Regina, que usaria as conchinhas em trabalhos 

artesanais. Com despejo de esgoto clandestino, o litoral norte paulista tem pontos de praias ruins e péssimos, mas em 

sua maioria está em condição própria para banho, com avaliações boas e regulares, de acordo com levantamento 

realizado pela Folha. Em Ilhabela, a praia de Itaquanduba teve ponto considerado ruim, assim como duas praias de 

Ubatuba (Picinguaba e Itaguá) e uma de São Sebastião (Prainha) –Caraguatatuba (também Prainha). Todas elas 

pioraram a classificação em relação à balneabilidade de 2016, já que eram consideradas regulares. Em Maresias, o 

trecho em que o casal pegava conchinhas está poluído com esgoto despejado clandestinamente no mar, numa região 

com um dos metros quadrados mais caros do país. Segundo a Associação de Amigos Canto do Moreira, o rio no canto 

direito da praia, conhecido como Canto do Moreira, tem diversos pontos de descarga provenientes de casas simples, de 

médio padrão e de condomínios de luxo. "Temos laudos que comprovam que os despejos ocorrem pelo menos desde 

2008. Já fizemos diversas denúncias à prefeitura, mas nenhuma providência foi tomada", diz Rony Figueiredo, 

presidente da entidade. Um estudo, feito em julho por empresa contratada, identificou dez pontos comprovados de 

descarga de esgoto e outros 15 suspeitos. Alguns dos canos de PVC são enterrados ou escondidos sob a vegetação 

para dificultar a fiscalização. "É lamentável que uma praia tão famosa esteja nessa situação. Pior que surfei o dia todo 

aqui e não sabia", disse Pedro Lima, 22. Apesar da poluição do mar, a Cetesb, a companhia ambiental paulista, classifica 

a praia de Maresias, que tem dois pontos de coleta, como própria para banho. Milhares de turistas são esperados para 

a temporada de verão. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/12/2017 (online) 

 

 

 

  

Quando o assunto é saúde, todo cuidado é pouco. Uma viagem dos sonhos pode virar um pesadelo se você 
não souber o que fazer em caso de emergência.  

Por isso é preciso programar não apenas os roteiros, mas pensar na segurança de sua família, tomando as 
providências necessárias antes que um imprevisto aconteça. Todos os Planos de Saúde administrados 
pela Sabesprev têm cobertura estadual. Os Planos Pleno, 279, Especial, Executivo e Executivo A oferecem 
como um benefício extra, o atendimento para urgência e emergência fora do Estado de São Paulo, por meio 
de Operadoras de Saúde coirmãs que mantém Planos de Saúde próprios.  

COMO FUNCIONA?  

Até três dias úteis antes de sua viagem, ligue para 08000.55.1827 (ligação gratuita) e consulte se o seu 
destino oferece esse serviço. Caso ofereça, informe a cidade, o período que permanecerá viajando e para 
quais beneficiários está solicitando este cadastro. Algumas Operadoras exigem a informação de número de 
CPF para cadastro de dependentes. Pronto! Isso garantirá atendimento emergencial na Rede Credenciada 
local em caso de urgência ou emergência. Caso a cidade não possua esse serviço, você poderá solicitar 
reembolso de acordo com o Regulamento de seu Plano. 

Fonte: https://www.sabesprev.com.br/sabesprev/WebForms/interna.aspx?campo=3686&secao_id=311  

 

 

 

 


