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���� A Petrobras aceitou pagar 2,95 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 9,6 bilhões, para 

arquivar o processo coletivo em um tribunal no Nova Iorque, numa ação aberto por 
investidores que se consideram prejudicados pelo escândalo de corrupção que afetou a 
companhia. 
 

☺☺☺☺ A Caixa Econômica Federal anunciou o aumento do teto para financiamento de imóveis 

usados, que agora, sobe de 50% para 70%. Informou também que os juros devem variar 
entre 7,85% e 8,85% ao ano, para os financiamentos imobiliários. 
 

���� Quatro em cada dez consumidores chegaram ao final de 2017 com as contas no 

vermelho, apontou o indicador do SPC Brasil e CNDL. Apenas 13% chegaram em 
dezembro com sobra de recursos. 22% dos que tomaram empréstimos ou financiamento 
atrasaram as parcelas. A média dos gastos é estimada em R$ 1.035,00. 
 

☺☺☺☺ As exportações Brasileiras aumentaram em 18,5% em 2017 frente ao ano anterior e 

atingiram 217,746 bilhões de dólares. As importações também tiveram alta de 10,5% ante 
2016 e, somaram 150,745 bilhões. O superávit comercial foi de 67 bilhões de dólares. 
 

���� A declaração do imposto sobre a renda retida na fonte (DIRF) referente ao ano-

calendário 2017 deverá ser apresentada até 28 de fevereiro, conforme a instrução 
normativa da receita federal. A apresentação da DIRF 2018 é obrigatória para pessoas 
jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido 
retenção IRRF. 
 

���� Novos empréstimos do BNDS para o setor produtivo serão a partir deste ano corrigidos 

pela taxa de longo prazo (TLP), fixada para janeiro em 6,76%. O valor é muito próximo da 
TJLP para os primeiros três meses de 2018 fixada em 6,75%. 
 

���� As transações em espécie de valor igual ou superior a R$ 30 mil terão que ser 

informadas a receita federal. São obrigados a informar as empresas e as pessoas jurídicas 
que recebem o dinheiro. A norma já está em vigor. 
 

���� O salário mínimo, em 2018, será de R$ 954,00. O reajuste tem por base a previsão do 

INPC e é de 1,81% e será o mais baixo desde a criação do Plano Real em 1994. O novo 
valor vigorará a partir de 01/01/2018. 
 
 

Dauter Berlese.  


