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Economia
A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 3.546 bilhões em
novembro
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3.546 bilhões em
novembro, informou a Secretaria de Comércio.
(Fonte: Valor Econômico)
A economia brasileira teve um desempenho melhor nos dois primeiros
trimestres de 2017
A economia brasileira teve um desempenho melhor nos dois primeiros trimestres
deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
Banco Central corta Selic para mínima histórica
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu a taxa
básica de juros, a Selic, para 7% ao ano, nova mínima histórica desde a adoção
do regime de metas para a inflação, em 1999.
(Fonte: Valor Econômico)
A prévia da inflação oficial acelerou em dezembro e acumula alta de 2,94%
A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo -15 acelerou em dezembro e acumula alta de 2,94% em 2017,
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
O Banco Central elevou a previsão de alta do PIB para 2018
O Banco Central (BC) elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro para 2018 para 2,6%.
(Fonte: Valor Econômico)
A Dívida Pública Federal avançou em novembro
A Dívida Pública Federal avançou para 3,49 trilhões em novembro.
(Fonte: Valor Econômico)

Política
Pesquisa aponta que 69% dos entrevistados são contrários a atua
reforma da Previdência
Pesquisa aponta que 69% da população brasileira é contrária à atual reforma
da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer.
(Fonte: Valor Econômico)
Não aprovação da reforma da Previdência acarretará em perda de
confiança do mercado
Secretaria do Tesouro afirma que país perderá a confiança do mercado sem a
reforma da Previdência.
(Fonte: Valor Econômico)
Pessimismo com a reforma da Previdência volta a crescer e pressiona
dólar e bolsa de valores
O mercado financeiro volta a reagir a ruídos em torno da reforma da
Previdência. Segundo profissionais, o noticiário trouxe elementos mais
negativos sobre a possibilidade do governo conseguir aprovar a reforma, o que
se refletiu na alta do dólar e dos juros e na queda do Ibovespa.
(Fonte: Valor Econômico)
Queda da Selic precisa ser acompanhada de mais credito afirma FIESP
A Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) emitiu nota afirmando que a
queda da Selic precisa ser acompanhada por mais crédito e “spread” menor.
(Fonte: FIESP)
CNI sai em defesa da reforma da Previdência
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga,
publicou artigo ressaltando que o único jeito de atacar a dívida pública é
corrigindo as distorções da Previdência Social.
(Fonte: CNI)
Reforma da Previdência proporcionará economia de mais de 1 trilhão até
2028
“O Brasil teria uma economia de R$ 1,02 trilhão até 2028, caso a reforma da
Previdência estivesse em vigor desde 1º de junho deste ano”. A projeção foi
feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), tomando como base as

regras para aposentadoria previstas no texto que está sendo negociado entre o
governo e os parlamentares.
(Fonte: CNI)
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou site intitulado
“Previdência: reforma hoje, tranquilidade amanhã”
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou site intitulado “Previdência:
reforma hoje, tranquilidade amanhã” para apresentar as mudanças nas regras
de aposentadoria que “ajudarão o Brasil a aumentar os investimentos em
saúde e educação”.
(Fonte: CNI)
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)
emitiu nota apontando os impactos da nova proposta de reforma da
Previdência para os trabalhadores rurais
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) emitiu
nota apontando os impactos da nova proposta de reforma da Previdência para
os trabalhadores rurais.
(Fonte: CONTAG)
Brechas na nova proposta de reforma da Previdência
Brechas na nova proposta de reforma da Previdência permitem que governo
aumente a idade mínima para além dos 65 anos.
(Fonte: Carta Capital)
Pesquisa aponta que sete em cada vez brasileiros apoiam o aumento de
impostos sobre os "super-ricos"
Pesquisa aponta que sete em cada dez brasileiros apoiam ainda o aumento de
impostos sobre os “super-ricos” para financiar educação, saúde e moradia.
(Fonte: Carta Capital)
Temer afirma “aproveito minha impopularidade para fazer o que deve ser
feito”
Em discurso no 22º Encontro Anual da Indústria Química, o presidente Michel
Temer afirmou “aproveito minha impopularidade para fazer o que deve ser
feito”.
(Fonte: Valor Econômico)

FIESP afirma que "as reformas econômicas e o ajuste fiscal criam
condições para o crescimento sustentado do agronegócio na próxima
década"
O levantamento elaborado pelo Departamento do Agronegócio (Deagro) da
FIESP, divulgado no Outlook FIESP 2027 – Projeções para o Agronegócio
Brasileiro”, apontou que as reformas econômicas e o ajuste fiscal criam
condições para o crescimento sustentado do agronegócio na próxima década.
(Fonte: FIESP)
O presidente Michel Temer pediu a empresários que façam a “força-tarefa”
para convencer deputados a votar a favor da reforma da Previdência
O presidente Michel Temer pediu a empresários que façam a “força-tarefa” ao
longo da semana para convencer deputados a votar a favor da reforma da
Previdência.
(Fonte: Valor Econômico)
Manter a inflação baixa exige reformas
O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou em entrevista que “a
capacidade de manter a inflação baixa com crescimento exige a continuidade
das reformas”.
(Fonte: Valor Econômico)
Pesquisa divulgada pela CNI aponta que aumentou o número de pessoas
que aprovam o governo Temer
Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou
que a avaliação positiva do governo Temer subiu para 6%.
(Fonte: CNI)
Governo prevê maiores investimentos em infraestrutura
Governo prevê destravar investimentos de R$ 132,7 bilhões com a concessão
ou privatização de 75 projetos de infraestrutura em 2018.
(Fonte: Valor Econômico)
Crescimento do PIB confirma o acerto das reformas aponta FIESP
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) emitiu nota
afirmando que o crescimento do PIB confirma o acerto das reformas
implementadas pelo atual governo.
(Fonte: FIESP)

Previdência perde contribuintes mais ricos e pejotização agrava o
problema
Previdência perde contribuintes mais ricos e pejotização agrava o problema.
(Fonte: Folha de São Paulo)
Líderes industriais e parlamentares discutem reformas para o futuro do
Brasil
Líderes industriais e parlamentares discutem reformas para o futuro do Brasil.
No encontro, que ocorreu na sede da CNI em Brasília, empresários destacaram
que a reforma da Previdência é indispensável para garantir o crescimento
sustentado da economia.
(Fonte: CNI)
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) aumentou, informou
a CNI
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) aumentou 1,8 ponto na
passagem de novembro para dezembro de 2017. Vale destacar que é o melhor
resultado desde novembro de 2012.
(Fonte: CNI)
Conquistas da CNI, SESI, SENAI e IEL em 2017
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou as maiores conquistas do
setor para o ano de 2017. Entre elas, destacam-se a regulamentação da
terceirização, modernização das leis do trabalho e a reforma política.
(Fonte: CNI)
FPA analisa reforma da Previdência
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) recebeu o relator da reforma da
Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), e o secretário da Previdência
Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano para analisar a reforma da
Previdência.
(Fonte: FPA)
Temer cumprimenta o presidente da Argentina, Maurício Macri, pela
aprovação da reforma da Previdência
Durante abertura da reunião de cúpula do Mercosul, em Brasília, o presidente
Michel Temer cumprimentou publicamente o presidente da Argentina, Maurício
Macri, pela aprovação no país vizinho da reforma da Previdência.
(Fonte: Estadão)

América Latina
Venezuelanos vão às urnas elegerem prefeitos
Venezuelanos vão às urnas elegerem prefeitos. Segundo pesquisas, o partido
do governo é favorito para ganhar a maioria dos cargos e consolidar a
hegemonia que mantém no país.
(Fonte: Valor Econômico)
O líder da nova coalizão de centro-direita, Piñera, venceu as eleições no
Chile
O líder da nova coalizão de centro-direita Chile Vamos, Sebastián Piñera,
recebeu 54,57% dos votos, e venceu a eleição presidencial no Chile. Será a
segunda vez que um candidato da direita governará o Chile desde a volta da
democracia, em 1990.
(Fonte: El País)
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a reforma da Previdência
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a reforma da Previdência
após mais de 12 horas de debates e com manifestações pelas ruas. Entre os
principais pontos destacam-se reajustes e aposentadoria voluntária.
(Fonte: Valor Econômico)
Protestos contrários a reforma da Previdência deixa feridos na Argentina
Protestos contrários a reforma da Previdência deixa feridos na Argentina.
(Fonte: Valor Econômico)
Depois de aprovar reforma da Previdência o presidente Mauricio Macri
tenta aprovar a reforma tributária
Depois de aprovar reforma da Previdência o presidente Mauricio Macri tenta
aprovar a reforma tributária.
(Fonte: Valor Econômico)
Maduro dá o primeiro passo para inibir a participação da oposição
A Assembléia Constituinte cumpre as ordens de Maduro e dá o primeiro passo
para inibir a participação da oposição.
(Fonte: El País)

Mercosul avança em acordos comerciais
Sem Venezuela, Mercosul avança em acordos comerciais.
(Fonte: Folha de São Paulo)

