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Mercosul e UE estão próximos
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le participou no domingo (11) da cerimônia de posse do
presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, em Valparaíso.
Segundo Temer, ainda faltam alguns pontos para resolver e
fechar um tratado de livre comércio com os europeus. O Mercosul
busca diminuir as barreiras tarifárias para produtos como grãos
e alimentos, dos quais são grandes exportadores.
“Os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir proximamente. Eu acho que, depois de 19 anos, foi isso que
eu e o Macri concordamos. Nós talvez fechemos, em deﬁnitivo,
o acordo Mercosul e União Europeia”, disse o presidente, após
ter se reunido com o presidente da Argentina, Maurício Macri.
Temer disse ainda que conversou com o presidente do Peru,
Pedro Pablo Kuczynski, sobre um possível acordo do bloco formado pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela com a
Aliança do Pacíﬁco, formada por Chile, Colômbia, México e Peru.
O acordo com o bloco vizinho gira em torno do aumento no
comércio entre os países, considerado ainda baixo. Também está
voltado para a diminuição de tarifas cooperação alfandegária,
promoção de pequenas e médias empresas, redução de barreiras
não tarifárias e facilitação no comércio de bens e serviços.
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PESSOAS FÍSICAS PODEM
ENCAMINHAR PARTE DO IR PARA
FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Começou, em 1º de março de 2018, o período de
entrega da Declaração do Imposto de Renda - Pessoa
Física (DIRPF) referente aos fatos ocorridos em 2017.
Os contribuintes têm até 30 de abril para enviar a
declaração. E que tal aproveitar a oportunidade para
ajudar crianças e adolescentes a ter uma vida melhor?
A destinação solidária do Imposto de Renda é
um mecanismo estabelecido pela Lei n.º 8.069/1990, que
encaminha parte do IR aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, nas esferas federal, estadual
e municipal.
Até o último dia de entrega, as pessoas físicas
podem destinar até 3% do Imposto de Renda devido. A
doação não traz qualquer ônus para o contribuinte, que
irá deduzir o valor integralmente na DIRPF 2018,
referente aos fatos ocorridos no ano anterior.
As destinações enviadas aos Fundos da Criança
e do Adolescente são repassadas a entidades sociais
cadastradas. Desta forma, o contribuinte pode ter a
certeza de que o seu Imposto de Renda irá para
instituições sérias, que fazem um importante trabalho na
área social.
A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar,
ressalta que a destinação solidária é uma importante
ferramenta de participação popular e uma forma de
promover a cidadania na sociedade.
“Por meio deste dispositivo, nós cidadãos
podemos exercer nossa vontade e orientar como será
feita a aplicação do nosso imposto”, disse a presidente
Marcia.
Ela ressaltou, no entanto, que aqueles que
tiverem dúvidas sobre como efetuar a destinação podem
contar com o apoio de um profissional da contabilidade,
“a pessoa mais indicada para orientar o contribuinte”.
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O presidente Michel Temer disse que após 19 anos de tratativas, o Mercosul e a União Europeia estão
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A boa notícia é que
podemos nos entender
Júlio Cosentino (*)

zindo grandes prejuízos. Na
nossa indústria não acontece
diferente, o risco existe. Mas,
o mais importante, é que pode
e deve ser evitado.
Ao chegarmos a um acordo
nesse nível, com a criação de
uma comissão tripartite que
irá analisar e propor soluções
para os casos, entendemos
estar fazendo história no nosso
segmento e ajudando as autoridades reguladoras, na medida
em que em várias situações
nos resolveremos da melhor
forma sem produzir problemas
desnecessários. Isso signiﬁca
evolução, representa dizer que
o setor está maduro e pode
sim sentar, discutir e chegar a
bom termo a respeito do que
é melhor para todos.
Com isso, tenham certeza,
ganham todas as partes e, mais
que todas as pontas, a sociedade. Entendemos que este seja
o caminho comum para outras
ações na nossa indústria. Por
isso, aproveito este espaço
para parabenizar todo o setor
pela iniciativa, sobretudo os
envolvidos na costura desse
acordo tão importante. Vamos,
todos, atuar para que ele não
ﬁque apenas no papel e sirva de
balizamento para outras ações
e entendimentos futuros.
O documento, batizado de
Acordo Mútuo de Assistência e
Cooperação, tem como objetivo descrito a ação dessas entidades no tratamento de eventuais incidentes regulatórios
no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas - ICP-Brasil e
no aprimoramento do conjunto
normativo visando garantir
a segurança e isonomia do
mercado certiﬁcador e evitar
assimetrias à luz das disposições da MP 2.200- 2/2001.

Um acordo marca e
expõe para o mercado a
capacidade de resolver
eventuais problemas
notícia mais importante
para nossa indústria nos
últimos tempos foi o
acordo que assinamos e divulgamos conjuntamente entre a
nossa Associação Nacional de
Certiﬁcação Digital (ANCD), a
Associação Nacional de Autoridades de Certiﬁcação Digital
(ANCert) e a Associação das
Autoridades de Registro do
Brasil (AARB).
Assinado em 1.º de março
último, mais que uma carta
de intenções, o acordo marca
e expõe para todo o mercado
nossa capacidade de procurar
resolver nossos eventuais
problemas e incidentes regulatórios no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil.
É preciso, primeiro, que se
diga que toda atividade possui
aqui e acolá suas mazelas. Pode
ser um problema mais sério ou
mais simples, mas ele estará
lá a nos preocupar e a exigir
algum tipo de atitude. Quando
entidades com a responsabilidade dessas que assinaram
esse convênio se reúnem e
puxam para si as responsabilidades, dizem para o mercado
que estamos buscando a auto
regulamentação, que estamos
maduros o suficiente para
apontar nossos erros e buscar
a solução.
Ou seja, é preferível nos
reunirmos, analisarmos eventuais faltas e buscarmos pelo
consenso a melhor saída do que
deixarmos as coisas andarem,
assumirem muitas vezes proporções ruins e incontroláveis.
Em muitos setores, esse tipo
de situação acaba muitas vezes
travando processos e produ-
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Presidente Temer, senhora Juliana Awada, e o presidente da
Argentina, Mauricio Macri, em Valparaíso.

“Conversei até com o presidente do Peru [Pedro Pablo Kuczynski], muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos
uma aliança do Mercosul com a Aliança do Pacíﬁco”, disse (ABr).
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deste ano para 3,67%
Divulgação

A projeção está mais distante do centro da meta de 4,5%, mas
acima do limite inferior de 3%.

O mercado ﬁnanceiro reduziu
pela sexta semana seguida a
estimativa para a inﬂação este
ano. A expectativa do mercado
para Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
desta vez, passou de 3,70% para
3,67%, de acordo com o Boletim
Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco
Central (BC), elaborada com
base em pesquisa sobre os principais indicadores econômicos.
A projeção está mais distante
do centro da meta de 4,5%, mas
acima do limite inferior de 3%.
Para 2019, a estimativa para
a inﬂação caiu, pela segunda
semana consecutiva, ao passar
de 4,24% para 4,20%, abaixo
do centro da meta de 4,25%.
Na última sexta-feira (9), o
Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE) informou
que a inﬂação oﬁcial, medida
pelo IPCA, ﬁcou em 0,32% em
fevereiro, o menor índice para o
mês desde o ano 2000 (0,13%).
Nesse cenário de inﬂação baixa e economia se recuperando,

o mercado ﬁnanceiro espera
que a taxa básica de juros, a
Selic, seja reduzida em 0,25
ponto percentual, de 6,75%
para 6,50% ao ano, neste mês. A
Selic é o principal instrumento
do BC para alcançar a meta
de inﬂação. Quando o Copom
aumenta a Selic, o objetivo é
conter a demanda aquecida, e
isso gera reﬂexos nos preços,
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança.
Quando o Copom diminui
os juros básicos, a tendência é
que o crédito ﬁque mais barato,
com incentivo à produção e ao
consumo, reduzindo o controle
sobre a inﬂação. De acordo
com a previsão das instituições
ﬁnanceiras, a Selic encerrará
2018 em 6,50% ao ano e subirá
ao longo de 2019, terminando
o período em 8% ao ano. A
estimativa para o crescimento
do PIB deste ano caiu de 2,90%
para 2,87%. Para 2019, a projeção é mantida em 3% há seis
semanas consecutivas (ABr).

(*) - É presidente da ANCD –
Associação Nacional de
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cresceu 17,4% em janeiro
A produção do setor eletroeletrônico apontou crescimento
de 17,4% em janeiro de 2018 na
comparação com o mesmo mês de
2017, puxado pelas expansões da
indústria eletrônica (31,9%) e da
indústria elétrica (4,9%). É o que
mostram os dados divulgados pelo
IBGE e agregados pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee). O desempenho foi melhor do que o registrado
pela indústria geral (+ 5,7%).
No acumulado dos últimos 12
meses, a produção da indústria eletroeletrônica soma crescimento de

7,2%. Em relação ao mês anterior,
com ajuste sazonal, a produção do
setor apresentou queda de 1,9%. A
indústria eletrônica recuou 0,5% e a
indústria elétrica, -3,3%. O resultado foi menos pior do que o veriﬁcado
pela indústria brasileira, que recuou
2,4% em janeiro frente a dezembro
do ano passado. O presidente da
Abinee, Humberto Barbato, destaca
que os bens de consumo eletrônicos
continuam registrando expansões
robustas, mas as áreas relacionadas
à infraestrutura também começam
a recuperar a sua capacidade produtiva (Abinee).

G - Mentoria para Concurseiros

A - Dom João VI
A Câmara dos Deputados abriu as inscrições para os concursos de desenho e vídeo com o tema “A aclamação de Dom João VI, a construção
do Estado brasileiro durante seu reinado e o modo como esses eventos
inﬂuenciaram a independência do Brasil”. Podem participar do concurso
de desenho estudantes matriculados do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de todo o país. Já o concurso
de vídeo é destinado a alunos do Ensino Médio de escolas públicas e
privadas que ainda não tenham completado 18 anos. Os certames fazem
parte das comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil.
Inscrições até o dia 6 de abril no site (https://s3-sa-east-1.amazonasws.
com/plenarinhobucket/inscricao_desenho.html).

B - Mercado da Beleza
Considerado o mais importante evento proﬁssional de beleza da América
Latina, a Hair Brasil - Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética,
realiza sua 17ª edição entre os dias 14 e 17 de abril, no Expo Center Norte,
e reúne em um mesmo local novidades e conteúdos relevantes para os
proﬁssionais do mundo da beleza. Serão mais de 950 marcas expositoras
que apresentarão suas novidades de acordo com a setorização da feira:
Proﬁssional Show, Proﬁssional Negócios, Varejo Show e Negócios, Nail
Brasil, Make Up Brasil e Estética. Ainda durante o evento, acontece o
Fórum Hair Brasil com workshops práticos, congressos, seminários e
palestras voltadas para a atualização proﬁssional. Saiba mais em (www.
hairbrasil.com).

C - Gestores Articuladores
A länk, empresa brasileira de educação em sustentabilidade, inova
na área de saúde e traz em primeiro mão ao mercado brasileiro, o
lançamento do curso [spoon] gestão da sustentabilidade em hospitais. O programa acontece nos próximos dias 22 e 23. A iniciativa
faz parte da estratégia da companhia de aplicar a esse mercado
cursos presenciais e on-line que enfocam os desaﬁos nos serviços de
saúde. O objetivo é preparar gestores para serem articuladores. O
curso vai abordar as diversas perspectivas que compõem uma visão
macro dos desaﬁos que sua organização deve priorizar para ter uma
agenda sustentável. Mais informações podem ser obtidas diretamente
no site da länk: (www.portallank.com.br/sustentabilidade-e-saude/
desaﬁos-do-setor/1785).

D - Comércio Exterior
Começa hoje (13), e vai até quinta-feira (15), a 24ª edição da Intermodal,
principal evento da América do Sul sobre Comércio Exterior, Logística
e Transporte de Carga. Um dos destaques é o Ciclo de Palestras realizadas diariamente no estande da Thomson Reuters, líder mundial em
soluções em tecnologia para os principais segmentos da economia. Serão
quatro a apresentações diárias, gratuitas, tendo como foco o cenário do
Comércio Exterior no Brasil, as mudanças nos processos de exportação
e importação no país, as melhores medidas para garantir compliance
nessas operações e, principalmente, como funcionam os regimes aduaneiros especiais, que proporcionam otimização ﬁscal e alfandegária
junto à Receita. A inscrição é gratuita, pelo site (www.thomsonreuters.
com.br/pt/intermodal.html).

E - Viena em Miami
Com mais de 40 anos de mercado e possuindo 76 unidades, incluindo
os formatos de restaurantes e cafés em São Paulo e Rio de Janeiro, o
Viena acaba de inaugurar sua primeira unidade fora do Brasil. Localizado
no Aeroporto Internacional de Miami, no estado americano da Flórida,
o restaurante conta com um espaço de 10.000 metros quadrados no
último andar do MIA Hotel. A marca, comandada no Brasil pelo Chef
Du Cabral, que oferece um conceito de comida de casa fora de casa,
em Miami terá pratos com referências de culinária brasileira. A marca
faz parte do portfólio da International Meal Company desde 2007 e a
abertura faz parte do projeto de expansão da rede (www.viena.com.br).
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Nesta sexta-feira (16), das 08:30 às 12:30, na Telefônica/Eco Berrini,
acontece o III Seminário Latam, organizado pela Câmara Oﬁcial Espanhola de Comércio no Brasil. Nesta edição, o evento contará com a
presença de Ángel Melguizo, chefe da unidade da América Latina e do
Caribe na OCDE; Antoni Estevadeordal, gerente do departamento de
integração e comércio BID; Rafael Munoz Moreno, program leader Brazil,
equitable growth, ﬁnance and institutions do Banco Mundial; Ivan de
Souza, líder de global foresight da Strategy& líder de thought leadership
da PwC Consulting; José Maria Pena, diretor geral regional - América na
Prosegur e Rodrigo Zambom, head of everis BPO Américas. Na ocasião,
os convidados irão debater sobre o cenário e desaﬁos econômicos da
América Latina. Informações tel: (11) 5508-5966.

Dois encontros virtuais reunirão concurseiros com o coach e mentor em
concursos públicos Jeferson Rosa. Serão palestras gratuitas hoje (13) e
amanhã (14),a partir das 21h, visando facilitar o acesso do público aos cargos
de Analista Tributário e Auditor Fiscal da Receita Federal. Hoje, Jeferson
falará tudo sobre o cargo de Analista Tributário e sobre o próximo concurso.
Entre os assuntos estão as áreas de atuação, remuneração, lotação, porte
de arma, atividades especiais como lancha, helicóptero e cão de faro. Já
amanhã, o coach especialista em concursos públicos falará sobre a atuação
de Auditores Fiscais nas instâncias administrativas, remuneração, lotação,
atividades especiais e as orientações para o próximo concurso. A participação é gratuita com inscrição no site (www.oﬁcinadaaprovacao.com.br).

H - Limpeza e Conservação
Um dos setores da franquia que mais obteve lucro e se manteve estável
foi o de limpeza e conservação, pois a procura por diaristas agenciadas
aumentou, devido à regulamentação da “PEC das Domésticas” que regularizou os direitos trabalhistas das proﬁssionais. A rede de franquia
Mary Help de diaristas e mensalistas é uma ótima opção de investimento,
pois segue a tendência de um setor que está crescendo cada vez mais
no país. A rede tem como missão selecionar as melhores proﬁssionais
do mercado, checar suas referências pessoais e habilidades para, assim,
treiná-las e encaminhá-las para serviços que mais se encaixam em cada
perﬁl. Mais informações: (www.franquia.maryhelp.com.br).

I - Corrida pela Água
As inscrições para a 7ª edição da Corrida e Caminhada pela Água estão
abertas. O evento integra a programação do Fórum Mundial da Água,
que será realizado em Brasília, entre os dias 18 e 23 deste mês. Com
percurso de 5 quilômetros, a competição será no próximo domingo
(18), a partir das 7h, na Esplanada dos Ministérios. A participação é
gratuita e limitada a 4 mil vagas, sendo 2.500 para a corrida e 1.500 para
a caminhada. Na retirada do kit de corrida sugere-se a doação de 1kg de
alimento não perecível. As inscrições podem ser feitas no site (https://
www.centraldacorrida.com.br/corridaecaminhadapelaagua2018).
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Com a meta de identiﬁcar e promover negócios inovadores no setor de
segurança eletrônica, a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas
Eletrônicos de Segurança (Abese) anuncia a criação de um novo núcleo
de desenvolvimento. O Comitê de Startups Abese será composto por
empresas que representam modelos de negócios inovadores, disruptivos e escaláveis. Dentre os requisitos para participar é necessário
que a startup já possua um produto ou serviço estruturado, ainda que
careça de ajustes. A Abese oferece alguns benefícios importantes para
as participantes, como interação com empresas maduras do mercado,
suporte institucional e espaço na Feira Exposec, que acontece em maio.
Inscrição, com um resumo do negócio e o estágio atual, até o próximo
dia 30, pelo e-mail (secretaria@abese.org.br) ou tel. (11) - 3294 8033.

