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Agenda do Sistema FIERN
03/08/2016 – PDA FIERN - Intercâmbio de
Lideranças Setoriais da Indústria Têxtil.
Horário: Das 09 às 17h.
Local: FIERN - Espaço Candinha Bezerra.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Portal SEBRAE – Licitações abertas – RN e BR
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Parnamirim/RN
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Indicadores Econômicos
Confiança do consumidor permanece estável
em julho. A confiança do consumidor fica
estável no mês de julho, de acordo com o
INEC. O índice registra 101,2 pontos,
crescimento de 0,2% na comparação com
junho, e mantém-se 3,4% acima do registrado
em julho de 2015. Apesar da melhora, a
confiança segue 7,2% abaixo da média
histórica do índice. Todos os índices que
compõem o INEC variam entre uma queda de
1% (no caso do índice de situação financeira)
e um aumento de 0,9% (expectativa de
desemprego) na comparação com o mês
anterior. Na comparação com julho de 2015,
os índices mostram variações positivas.
Destacam-se as expectativas de inflação, com
aumento de 15,3%, e de desemprego, com
crescimento de 8,1%. As variações positivas
do período refletem uma menor preocupação
dos consumidores com a evolução dos preços
e com o emprego. Indicadores CNI - INEC - Índice
Nacional de Expectativa do Consumidor.

Interesse M P E
Arrecadação das MPEs chega a R$ 91,9 milhões no semestre
As micro e pequenas empresas no Rio Grande do Norte registraram um crescimento de 5,2% no recolhimento de tributos
em junho em relação ao mesmo mês do ano passado. O segmento foi responsável por gerar R$ 14,6 milhões para os
cofres públicos do estado e de cidades potiguares. O volume é referente à arrecadação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Serviço (ISS). Com isso, os pequenos negócios encerraram o primeiro
semestre de 2016 acumulando um total de R$ 91,9 milhões, um aumento de 3,7% no comparativo com o acumulado nos
primeiros seis meses de 2015, quando a arrecadação chegou a R$ 88,6 milhões. O ICMS, que é repassado ao tesouro
estadual, foi o maior responsável pelo crescimento das cifras, já que no semestre chegou R$ 63,2 milhões. Somente em
junho, os pequenos negócios geraram, através desse imposto, um total de pouco mais de R$ 10 milhões. Já o
recolhimento de ISS, que fica retido e é repassado para os respectivos municípios, acumulou no semestre um total de R$
28,6 milhões, o que representa um avanço de 10,7% se comparado à arrecadação desse tributo no primeiro semestre do
ano passado, quando o recolhimento foi de R$ 25,8 milhões. Em junho, esse imposto somou R$ 4,6 milhões, cuja maior
parte ficou com a capital (R$ 2,9 milhões). Outra parte dos recursos foram para Mossoró (R$ 578,2 mil), Parnamirim (R$
334,8 mil), Caicó (102,9 mil) e Tibau do Sul (R$ 88,9 mil). Portal Agência Sebrae de Notícias.

Prazo para isenção do AFRMM para as regiões Norte e Nordeste
PL 05758/2016 do deputado Walter Alves (PMDB/RN), altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, para prorrogar até
8 de janeiro de 2022 a isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para mercadorias
cuja origem ou destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País.
Esse Projeto prorroga para até 8 de janeiro de 2022 o benefício de isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM) para as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto localizado na Região Norte
ou Nordeste do País. Amplia também a isenção do AFRMM nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre até
a mesma data. Portal da Indústria CNI – Informe Legislativo 022/2016.

Projetos inovadores podem receber incentivos de até R$ 120 mil
Os empreendedores potiguares com ideias inovadoras têm a chance de viabilizar o projeto. O Sebrae em parceria com a
InovAtiva Brasil vai destinar R$ 20 milhões através de um edital cujo foco são as iniciativas inovadores e criativas. O
intuito do edital é apoiar projetos empresariais de inovação dos pequenos negócios de todos os estados. As inscrições já
estão abertas e prosseguem até o dia 23 de setembro. Os recursos serão destinados a projetos intensivos, em
tecnologias inovadoras ou capital intelectual, contemplando as cinco regiões do Brasil, sendo 20% dos recursos
destinados para empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As micro e pequenas empresas (MPE) e
produtores rurais interessados podem se inscrever gratuitamente no edital Sebrae de Inovação nos Pequenos Negócios
por meio do site InovAtiva Brasil. Cada projeto poderá receber até R$ 120 mil, com prazo de execução de no máximo 24
meses. Os projetos inovadores poderão concorrer em duas modalidades: desenvolvimento tecnológico, que são
apresentados pela empresa inovadora com a contratação de uma Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTI) com
competência técnica para prestar os serviços descritos no documento; e encadeamento tecnológico, que são
apresentados em parceria com uma média ou grande empresa, também com contratação de uma ECTI para prestar os
serviços presentes no projeto. O edital faz parte do programa Inovação nos Pequenos Negócios do Sebrae e está
disponível no site da instituição. Os projetos selecionados serão divulgados na data prevista de 16 de dezembro de 2016.
As inscrições tiveram inicio no dia 4 de julho e segue até 23 de setembro. Não podem participar deste edital as empresas
inovadoras que já tenham captado recursos de outros editais de inovação do Sebrae ou que estejam com projetos em
andamento ou com prestação de contas pendente. Portal Agência Sebrae de Notícias.

Interesse Geral da Indústria
Mercado financeiro reduz de 7,26% para 7,21% projeção da inflação em 2016
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) ajustaram a projeção para a inflação - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - de
7,26% para 7,21%, este ano. Para 2017, a projeção foi alterada de 5,30% para 5,29%. As estimativas fazem parte do boletim Focus, uma publicação elaborada todas as
semanas pelo BC, com projeções para os principais indicadores econômicos. As estimativas para os dois anos estão acima do centro da meta de inflação, de 4,5%, que tem
que ser perseguida pelo BC. A projeção para este ano também supera o limite superior da meta: 6,5%. Em 2017, o máximo que a inflação pode chegar é 6%, de acordo com a
meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O BC tem que encontrar equilíbrio ao tomar decisões sobre a taxa básica de juros, de modo a fazer com que a
inflação fique dentro da meta estabelecida pelo CMN. Taxa Selic - O principal instrumento usado pelo BC para controlar a inflação é a taxa básica de juros, a Selic, atualmente
em 14,25% ao ano. A expectativa das instituições financeiras é que a Selic termine este ano em 13% ao ano e 2017 em 11% ao ano. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao
ano, mantida nesse patamar na reunião do Copom da semana passada. PIB e dólar - A estimativa de instituições financeiras para a queda do Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi ajustada de 3,25% para 3,27%, neste ano. Para 2017, a estimativa de crescimento segue em 1,1%. A projeção para a
cotação do dólar foi alterada de R$ 3,39 para R$ 3,34, no fim deste ano, e permanece em R$ 3,50, no fim de 2017. Portal EBC Agência Brasil.

“[...] Para avançarmos é realmente preciso o desprendimento da classe política, a sensibilidade das principais autoridades e o debate razoável
sobre os sacrifícios que cada um pode oferecer a bem do equilíbrio e do desenvolvimento doestado do Rio Grande do Norte. [...]” Amaro Sales

