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Governo reduz de 28 para 17 o número de setores da economia
que seguirão com desoneração da folha de pagamento

Pela lei atual, esses segmentos contribuem sobre o valor da receita bruta, de 2% a 4%, com
alíquotas específicas para cada setor, o que teoricamente seria mais vantajoso para as empresas.

Fonte: g1.globo.com, 31 maio 2018



PRR tem prazo prorrogado para 30 de outubro
A Medida Provisória nº 834, de 29 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União

de hoje, prorroga para\ 30 de outubro o prazo final de adesão ao Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR), também chamado de “Refis Rural”.

Fonte: idg.receita.fazenda.gov.br/, 20 maio 2018



Novo paradigma ou incerteza: o que é a Lei
‘Nos Conformes’ de São Paulo?

O Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, criado pela legislação, propõe uma abordagem
considerada menos contenciosa na relação entre contribuintes e o Fisco paulista, dando
tratamento especial às empresas que estão em dia com as suas obrigações tributárias.

Fonte: www.jota.info, 14 maio 2018



Vendas mundiais de robôs industriais batem recorde
Em 2017, foram comercializados 381 mil robôs industriais em todo o mundo. O número

representou um recorde de vendas desses produtos e um aumento de 30% em relação ao ano
anterior, quando foram vendidas 294 mil unidades.

Fonte: Estadão Conteúdo, 16 abril 2018



Setor de serviços avança e dá sinais de crescimento
A alta de 1% no setor de serviços na passagem de março para abril foi o primeiro resultado

positivo registrado em 2018. O último avanço da série com ajuste sazonal tinha
ocorrido em dezembro de 2017, quando os serviços cresceram 1,2%. - Jornal do Comércio

(http://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2018/06/632993-setor-de-servicos-avanca-e-da-sinais-de-recuperacao.html)

Fonte: www.jornaldocomercio.com, 15 junho 2018



Holding patrimonial como forma de planejamento tributário,
sucessório e proteção

Cresce a procura por este tipo de planejamento através da criação de holding familiar,
comumente praticado em países no 1º. Mundo

Fonte:  politica.estadao.com.br, 22 junho 2018
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Câmbio para fim de 2018 sobe de R$3,63 para R$3,65, afirma Focus
Já o câmbio médio no ano passou de R$3,57 para R$3,58, ante R$ 3,46 de um mês atrás

Fonte:  estadão conteúdo, 25 junho 2018



Expectativa para Selic este ano permanece em 6,5%, mostra Focus
As expectativas para a taxa básica de juros foram mantidas na pesquisa Focus com economistas,

depois que o Banco Central citou piora no mercado externo e recuperação “mais gradual”
da economia brasileira neste ano.

Fonte: Reuters, 25 junho 2018



Banco Central vê inflação em torno de 4% até 2020 e
admite taxa abaixo da meta em 2017

A expectativa para índice o usado oficialmente no sistema de metas caiu de 3,2% para 2,8% neste ano. 
A meta central do governo é de 4,5%, mas há uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual

para cima ou para baixo.
Fonte: oglobo.globo.com, 21 dezembro 2017
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