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Indústria. Produção
avança 5,3% em outubro
A produção industrial teve expansão de 0,2% em outubro
na comparação com o mês
anterior, após avanço de 0,3%
em setembro. Sobre o mesmo mês de 2016, a alta foi de
5,3%, melhor resultado desde
abril de 2013 (9,8%), segundo
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
“Há saldo positivo da indústria neste ano, com 8 altas
em 10 meses, bem em linha
com o ritmo e a velocidade
da economia. Não vemos recuperação rápida e instantânea, mas há uma reação”, disse o gerente da pesquisa no
IBGE, André Macedo
Entre as categorias, apresentaram ganhos em outubro Bens de Capital, uma medida de investimento, e Bens
de Consumo, respectivamen-

te de 1,1% e 1%. Segundo o
IBGE, somente a produção de
Bens Intermediários recuou
no mês, em 0,8% na comparação com setembro.
Já entre os ramos pesquisados, 15 dos 24 registraram
ganhos, sendo as maiores influências positivas os aumentos de 20,3% de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
e de 4,8% de bebidas. Ambos
reverteram as perdas vistas
no mês anterior.
“O positivo desse resultado é percebermos que o crescimento da indústria está menos concentrado em setores
específicos”, avaliou Macedo.
Com o resultado de outubro, a indústria tem alta acumulada em 2017 de
1,9%. Em 12 meses, o crescimento é de 1,5%. METRO
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Agronegócio. CNA prevê
expansão no ano que vem
O PIB do agronegócio deve
fechar 2017 com queda de
2%, segundo dados da CNA
(Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). Apesar da retração, a participação do setor no PIB nacional
no ano deverá ser de 23%.
Até agosto, a queda acumulada no setor era de 2,6%,
mas expectativa é de uma leve melhora nos últimos meses do ano. Para 2018, a CNA
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prevê recuperação do PIB
do agronegócio, que poderá
crescer entre 0,5% e 1%.
Segundo o presidente da
CNA, João Martins, os resultados dependem de condições como a dissolução da
incerteza política interna e a
demonstração de que o agronegócio brasileiro é moderno e que tem assegurada a
eficiência no âmbito da vigilância sanitária. METRO

Autônomos recebem
alerta por sonegação
INSS. Receita notifica 74,4 mil profissionais que não recolheram contribuição previdenciária
entre 2013 e 2015. Contribuintes poderão pagar débitos sem multa até o dia 31 de janeiro
A Receita Federal começou a enviar notificações
a profissionais liberais e
autônomos que não recolheram a contribuição
previdenciária. Segundo
o Fisco, a “Operação Autônomos” identificou problemas no recolhimento
da contribuição de 74.442
profissionais, totalizando
R$ 841,3 milhões sonegados de 2013 a 2015.
Quem for notificado
poderá efetuar o recolhimento dos valores devidos, com os respectivos
acréscimos legais, até 31
de janeiro de 2018. O contribuinte que não regularizar sua situação estará
sujeito, a partir de fevereiro, à fiscalização, podendo
pagar multa de 75% a 225%
do valor devido. Também
poderá ser alvo de repre-

Operação indica sonegação de um total de R$ 841,3 milhões | DIVULGAÇÃO

sentação do Ministério Público Federal para verificação de eventuais crimes
contra a ordem tributária.
Os contribuintes individuais são as pessoas físicas que exercem atividades por conta própria,
como profissionais liberais (médicos, dentistas,

psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores, advogados, por exemplo) e
autônomos (eletricistas,
pedreiros, cabeleireiros,
por exemplo). Esses contribuintes têm alíquota de
contribuição previdenciária de 20% sobre a renda

mensal. O próprio segurado contribuinte individual
é responsável pela apuração e recolhimento da sua
contribuição para o INSS.
Os acréscimos legais podem ser calculados por
meio do site sal.receita.fazenda.gov.br.
Não há necessidade de
comparecimento presencial à Receita ou envio de
documentos.
As inconsistências encontradas e as orientações para autorregularização constam da carta de
notificação. A veracidade
da correspondência pode
ser confirmada em mensagem enviada para a caixa postal do e-CAC (Centro
Virtual de Atendimento ao
Contribuinte) no site idg.
receita.fazenda.gov.br.
METRO

Para empresas, Justiça deve pedir aos
EUA dados de brasileiros em aplicativos

Facebook, dona do WhatsApp, apoia
ação no STF | DADO RUVIC/REUTERS

Um grupo de gigantes da
tecnologia, como Microsoft
e Facebook, pede ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
que policiais, ministério público e judiciário brasileiros requisitem o conteúdo
de conversas de usuários de
seus serviços no país diretamente ao governo norte-americano e não às subsidiárias das empresas.

Liderada pela Assespro,
que representa mais de 1.500
empresas nacionais do setor, a ação cita casos de multas milionárias, bloqueio de
funcionamento e ao menos
um pedido de prisão de executivos, para pleitear o mesmo tratamento judicial dado a bancos e outras grandes
empresas. Nestes casos, o pedido das informações é enca-

minhado ao governo dos EUA
pelo Ministério da Justiça.
O Facebook se uniu à ação
como amicus curiae, o que
permitirá à empresa incluir
documentos no processo e
sustentar seus argumentos
quando o caso for levado a
julgamento. A dona do WhatsApp responde a processo
por desobediência de determinações judiciais. METRO

Celular. 4G supera 3G pela
primeira vez no Brasil

Transporte. Corrida com
Cabify vale pontos Multiplus

O número de celulares com a
tecnologia 4G já ultrapassou o
de aparelhos 3G no Brasil. Em
outubro, os acessos 4G somaram 95 milhões, enquanto os
de 3G fecharam o mês com 92
milhões celulares, segundo a
Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações).
A previsão da entidade é
de que o total de celulares
4G feche o ano de 2017 acima de 100 milhões.
O número de aparelhos
com 2G, por sua vez, caiu 31%

O Cabify anunciou parceria
com a Multiplus para que
usuários possam acumular
pontos com corridas pelo
aplicativo. A parceria é válida para categorias Lite, Express e Táxi Preto (São Paulo) de usuários privados e
para os usuários corporativos de empresas que utilizam o Cabify no Brasil.
Os usuários acumularão
um ponto Multiplus por
quilômetro rodado e pago
com motoristas parceiros.

95 milhões
é o número de aparelhos com
tecnologia 4G no Brasil
nos últimos 12 meses. Em outubro de 2016 eram 51 milhões e agora são 36 milhões.
Ao todo, já existem no
Brasil 205,5 milhões de
acessos à internet pela rede
móvel. METRO

Já para os usuários corporativos, serão dois pontos para cada quilômetro pago.
Uber e Smiles
Na última semana, o Uber
anunciou uma parceria
com o programa Smiles. A
partir de 2018, será possível acumular milhas para serem usadas no Uber
ou, pelo aplicativo, resgatar milhas acumuladas
para viagens aéreas pelo
Brasil. METRO

