
2018: um ano de 
muita atitude

Terminamos 2016 

elegendo “esperança” 

como a palavra de 

ordem para 2017. Ainda 

bem, porque como todos 

vocês sabem, ela foi 

muito necessária

Sobrevivemos, almejamos, 
sonhamos, buscamos e, 
mais do que tudo, agi-

mos. Não fi camos esperando. 
Não cobramos apenas, mas in-
terferimos no processo, fomos 
proativos na defesa dos inte-
resses dos nossos associados. 
Fizemos incontáveis reuniões 
junto ao executivo e legislativo. 

Trabalhamos com a nossa 
Frente Parlamentar da In-
dústria de Máquinas e Equi-
pamentos (FPMAQ) para o 
aprimoramento de medidas 
provisórias e projetos de lei, 
contabilizamos mais de 20 
sugestões de emendas proto-
coladas pelos parlamentares 
da FPMAQ; trabalhamos pela 
desoneração da folha, pelas 
reformas tributária e da Pre-
vidência, com participação 
ativa na conquista da reforma 
trabalhista.

Propusemos projetos de lei 
atendendo a demanda dos 
associados e participamos 
de pelo menos 11 audiências 
públicas a convite dos presi-
dentes de comissões mistas 
no congresso nacional. Orga-
nizamos ainda uma coalizão 
questionando o pedido de 
antidumping ao aço plano 
vindo da China e da Rússia, e 
obtivemos sucesso na nossa 
demanda.

Acompanhamos ativamente 
as negociações do acordo de 
livre comércio entre Merco-
sul e União Européia, assim 
como as reuniões envolvendo 
o novo regime para a indústria 
automotiva o Rota 2030 e o 
programa RenovaBio para o 
setor de biocombustíveis. Ou 
seja, temos trabalhado para 
sermos protagonistas da nossa 
própria história. Temos usado 
todo o nosso conhecimento 
para levar ao governo o que 
precisamos para voltarmos a 
ser uma indústria forte. 

Como disse Ronald Reagan 
em 1988 em seu discurso de 
despedida da casa branca 
intitulado “We, the people”, 
“somos nós, o povo, que 
devemos dizer ao governo o 
que fazer e não o contrário”. 
Nessa mesma linha, somos 
nós ABIMAQ e SINDIMAQ, os 
legítimos representantes da 
industria de bens de capital 
que devemos dizer ao governo 
o que é preciso fazer, e não o 
contrário. 

Pois só sente a dor quem 
leva a pancada. Cada um de 
nós sabe aonde aperta o calo. 
Somos nós ABIMAQ e SINDI-
MAQ, os maiores interessados 
em ajudar a construir um 
momento mais auspicioso 
para indústria de máquinas 
e equipamentos. Somos nós 

ABIMAQ e SINDIMAQ que 
entendemos que o caminho 
para o desenvolvimento pas-
sa, obrigatoriamente, pela 
recuperação da capacidade 
de investimento da indústria, 
perdida ao longo da última 
década, devido à combinação 
de margens decrescentes e 
endividamento crescente. 

Além do equacionamento 
de suas dívidas, incluindo aí 
as fi scais, sendo necessário 
criarmos condições para a 
recuperação de nossas mar-
gens. Somos nós ABIMAQ e 
SINDIMAQ, que temos atuado 
fortemente no sentido de res-
taurar a nossa competitivida-
de, já que a competitividade e 
produtividade de um país são 
fatores fundamentais para o 
crescimento econômico, para 
o progresso social e para a 
geração contínua de emprego 
e de elevação de renda. 

Por todas essas razões, 
nós, ABIMAQ e SINDIMAQ, 
continuaremos esperançando 
em 2018, com atitude e prota-
gonismo. Estaremos otimistas 
para levar as demandas que o 
próximo ano trará. Um ano de 
eleições que representa um 
ano de muita expectativa de 
mudança e, especialmente, 
de melhora para o nosso seg-
mento. Vamos eleger então 
2018 como o ano da atitude, 
do protagonismo e da positivi-
dade. É claro que não depende 
apenas das nossas ações, mas 
creio que um movimento vol-
tado para a positividade e o 
crescimento ajudará. 

Todos sabemos do poten-
cial do Brasil e temos certeza 
que vivemos no melhor país 
do mundo. Nós, ABIMAQ e 
SINDIMAQ esperamos que o 
atual governo, e principalmen-
te o governo que será eleito 
no próximo ano, escolha o 
crescimento econômico como 
prioridade, inclusive para 
ajudar no indispensável ajuste 
fi scal. Isso pressupõe fazer com 
que o setor bancário volte a 
fi nanciar investimentos, pro-
dução e consumo com crédito 
abundante e juros decentes, 
além de uma política cambial 
que reduza a volatilidade da 
taxa de cambio mantendo-a 
num patamar que possibilite 
à indústria brasileira competir 
aqui e lá fora.

Com isso derrubaremos os 
muros que hoje impedem o 
nosso crescimento. E atuando 
fi rmemente com esse propósi-
to, estaremos sim, construindo 
pontes e alicerces sólidos para 
a retomada não só do nosso 
setor, mas de toda a indústria 
nacional. Assim, com muita 
atitude e sem tempo para 
lamentações, vamos enfrentar 
2018 com galhardia, porque, 
quem sabe faz a hora, não 
espera acontecer. Um 2018 de 
muita atitude para todos nós. 

 
(*) - É administrador, empresário 

e presidente do Conselho de 
Administração ABIMAQ/SINDIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Os dois partidos separatis-
tas mais fortes da Catalunha, 
JuntsXCat (Juntos pela Ca-
talunha) e ERC (Esquerda 
Republicana da Catalunha), 
continuam tentando chegar a 
acordo para formar um governo 
efetivo. O desafi o ainda é encon-
trar uma maneira de que Carles 
Puigdemont, ex-presidente 
destituído e principal candidato 
a reassumir o cargo, possa ser 
investido estando autoexilado 
em Bruxelas.

As negociações entre os 
dois partidos parecem estar 
evoluindo e há nova estraté-
gia: empossar a deputada Elsa 
Artadi, aliada de Puigdemont, 
para presidir a instituição. A 
ideia é que Puigdemont seja o 
presidente e siga governando 
desde Bruxelas, enquanto Elsa 
faria a parte executiva em nome 
dele. Não há ainda a confi rma-
ção de que essa estratégia será 
posta em prática, apesar de 
deputados do JuntsXCat terem 
afi rmado que sim.

Presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont.

O Ministério da Justiça (MJ) 
enviou ao ministro Luiz Fux, 
do STF, um parecer que rejeita 
o argumento da defesa do ita-
liano Cesare Battisti. Segundo 
o órgão, “não tem cabimento” 
a alegação de que a decisão do 
ex-presidente Lula de manter 
Battisti no Brasil não possa 
ser alterada por Temer. Assi-
nado pela advogada da União, 
Andrea La Rocque Ferreira, 
o parecer foi aprovado pelo 
ministro Torquato Jardim e 
protocolado no STF na última 
terça-feira (6).

Em outubro do ano passado, 
Fux, relator do caso, reautuou 
o processo do italiano na Cor-
te como uma reclamação. O 
parecer do MJ vem após Fux 
solicitar informações sobre 
o argumento da defesa de 
Battisti de que a decisão de 
Lula não pode ser alterada 
por um eventual ato do atual 
presidente, Michel Temer. Em 
2010, Lula benefi ciou Battisti 
com um decreto que impediu 
sua extradição.

Battisti foi condenado na 
Itália à prisão perpétua por 
quatro assassinatos cometi-
dos na década de 1970, quan-
do era militante do partido de 
extrema-esquerda Proletários 

Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por quatro 

assassinatos cometidos na década de 1970.
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A norma criou o Conselho 
Federal de Contabilida-
de (CFC). O principal 

ponto da proposta é defi nir as 
atribuições exclusivas das duas 
categorias da contabilidade.

O projeto define 48 atri-
buições privativas de con-
tadores e cinco de técnicos 
de contabilidade, desde que 
sob orientação dos primeiros. 
Entre as privativas dos con-
tadores estão: - elaboração 
de relatórios contábeis e 
financeiros de qualquer tipo 
ou natureza; controle e ava-
liação da gestão econômica, 
financeira e patrimonial das 
empresas; avaliação patrimo-
nial e verificação de haveres 
e obrigações dos clientes, 
inclusive de natureza fiscal; 
implantação de planos de de-
preciação, amortização e dife-
rimento, bem como de even-
tuais correções monetárias 
e reavaliações; elaboração 
de planos de determinação 
das taxas de depreciação e 
exaustão dos bens materiais 
e de amortização dos valores 
imateriais, entre outras.

Simone Morgado: “As prerrogativas não são privilégios.

Na verdade, elas asseguram os direitos

elementares para a atuação do profi ssional”.
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Por unanimidade, o Plenário 
do Senado aprovou o projeto 
que obriga a instalação, em 180 
dias, de bloqueadores de sinal de 
telefones celulares em peniten-
ciárias e presídios. Do senador 
Eunício Oliveira, a proposta 
obteve o voto favorável de 60 
senadores e será encaminhada à 
Câmara. Ao concluir a votação, o 
presidente do Senado salientou 
o apoio de todos os partidos. “A 
aprovação do projeto por unani-
midade mostra que estamos no 
caminho certo”.

O projeto atribui à União a 
responsabilidade pela instala-
ção dos equipamentos com re-
cursos do Fundo Penitenciário 
(Funpen) e apoio dos estados. 
De acordo com emenda apre-
sentada pelo senador Lasier 
Martins (PSD-RS), as opera-
doras, por sua vez, franquearão 
acesso irrestrito às informações 
para que as autoridades tor-
nem mais efi ciente o combate 
à criminalidade, uma vez que 
parte do interior dos presídios a 
organização de diversos crimes.

O senador lembrou que re-
presenta um estado com um 
dos mais altos índices de cri-

Senado avalia isenção 
tributária oferecida 
pelo Paraguai

O Plenário do Senado aprovou 
ontem (8) a formação de uma 
comissão externa para avaliar 
o sistema de isenção tributária 
adotado pelo Paraguai. O pedido 
para criar o grupo de trabalho 
partiu do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM), que chama atenção 
para o grande número de empresas 
brasileiras migrando para o país 
vizinho. A intenção do senador é 
visitar a Zona Franca de Maquila, 
que tem atraído os empresários 
brasileiros com tributações mais 
baixas. 

Segundo ele, é um movimento 
que não vai atingir somente a 
Zona Franca de Manaus, mas ou-
tros estados, como Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul e até São Paulo. “São 
grandes empresas que estão em um 
movimento coordenado, sistêmico 
e indo para uma zona de isenção 
fi scal que produz 100% para ex-
portar para o mercado doméstico 
brasileiro”, afi rmou, ao pedir apoio 
para aprovação do requerimento.

O chamado regime de Maquila  
foi criado por lei pelo governo 
paraguaio para incentivar a indus-
trialização no país. A lei estabelece 
isenção de impostos para que as 
empresas importem máquinas 
e matérias-primas, desde que o 
produto fi nal seja destinado à ex-
portação. As exportações dessas 
empresas são taxadas com um 
único tributo de 1% sobre o valor 
agregado em território paraguaio 
quando a mercadoria sai do país. 
A comissão externa terá seis in-
tegrantes e vai funcionar por seis 
meses. Os senadores pretender 
ainda realizar audiências e reuniões 
com organismos internacionais 
(Ag.Senado).

Do presidente do Senado, Eunício Oliveira, o projeto que torna 

obrigatório o bloqueio de celulares em presídios

segue para a Câmara.
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Projeto atualiza profi ssões 
da contabilidade e defi ne 

atribuições exclusivas
Tramita na Câmara projeto da deputada Simone Morgado (PMDB-PA) que atualiza as competências e 
os direitos de profi ssionais da contabilidade (contadores e técnicos)

e conceder aos profi ssionais a 
segurança e a tranquilidade ne-
cessárias ao exercício da ativi-
dade. Hoje, as prerrogativas dos 
profi ssionais de contabilidade 
estão elencadas em resoluções 
do CFC. “As prerrogativas não 
são privilégios. Na verdade, 
elas asseguram os direitos 
elementares para a atuação do 
profi ssional contábil e balizam o 
processo decisório dos gestores 
e a transparência das contas, 
sejam públicas ou privadas”, 
disse Morgado. 

O projeto elenca um rol de 
direitos dos profi ssionais de 
contabilidade, como a invio-
labilidade do local de trabalho 
e das informações relativas à 
atividade, a possibilidade de 
ingressar livremente em ses-
sões de órgãos pertinentes à 
atividade, e a recusa em depor 
como testemunha em processo 
contra cliente ou ex-cliente, 
bem como de apresentar fato 
que constitua sigilo profi ssio-
nal. O projeto tramita de forma 
conclusiva nas comissões de 
Trabalho; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Algumas das atribuições 
previstas, como avaliação 
patrimonial e elaboração de 
orçamentos para entidades 
públicas ou privadas, são hoje 
executados por profi ssionais 
da contabilidade, engenheiros 
e economistas. Com o projeto, 
apenas os primeiros terão 
essa prerrogativa. Para evitar 
conflitos, a proposta define 
21 atividades compartilhadas, 

que podem ser executadas por 
outras profi ssões. Entre estas 
estão o auxílio em auditorias 
internas, o assessoramento 
fi scal, a realização de planeja-
mento tributário e a elaboração 
de projetos e estudos sobre 
operações fi nanceiras.

A deputada explica que a 
intenção do projeto é preparar 
a profi ssão para os padrões 
internacionais da contabilidade 

Ministério da Justiça nega 
argumento de defesa de Battisti

Armados pelo Comunismo. O 
parecer do STF relembra outro, 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), no qual se afi rmou que a 
decisão de não entregar Battisti 
ao governo italiano constitui 
ato político, “exercido em juízo 
discricionário”. “Dessa forma, 
havendo liberdade de decisão, 
é possível a revisão do ato ha-
vendo alteração no panorama 
das circunstâncias ponderadas 
para justifi car a não entrega do 
extraditando”, aponta.

A defesa de Battisti defende 
que o ato de um presidente não 
pode ser revisto, e que a mu-
dança ofenderia “o princípio da 

segurança jurídica, do qual de-
correm os princípios da boa-fé 
e da proteção da confi ança”. 
O MJ também considera im-
procedentes todas as outras 
argumentações da defesa do 
italiano ao STF. Entre elas, a 
alegação de que ele não pode 
ser extraditado porque casou 
com uma brasileira e tem um 
fi lho no Brasil, o qual é seu 
“dependente economicamen-
te”. Quando Fux reautuou o 
processo de Battisti, no ano 
passado, o julgamento sobre o 
italiano foi adiado e ainda não 
há previsão para ser retomado 
(ANSA).

Instalação obrigatória de bloqueadores 
de celulares em presídios

minalidade do pais, que ainda 
abriga o Presídio Central, que 
o senador classifi cou como o 
pior do pais. Somente em no-
vembro de 2017, afi rmou, 270 
celulares foram apreendidos no 
presídio de Passo Fundo (RS) 
pelos agentes penitenciários. 
“Hoje já há uma tecnologia 
que concentra o bloqueio para 
o lado de dentro de presídios 
e penitenciárias, isolando os 
vizinhos que temem que os 
seus celulares sejam atingidos”, 
acrescentou o senador.

Já emenda apresentada pelo 
líder do governo, senador Rome-
ro Jucá (PMDB-RR), defi ne que 
a concessão de novas outorgas 
para o serviço móvel celular e a 
renovação das atuais fi cará con-
dicionada à instalação, custeio e 
manutenção dos equipamentos. 
Relatora da matéria em Plená-
rio, a senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) ressaltou que a 
proposta combate a comunica-
ção de detentos com o mundo 
exterior mediante o uso de 
celular e internet (Ag.Senado). 

Separatistas catalães ainda tentam 
acordo para formar governo

da região. 
Como a oposição certamente 

votaria contra uma iniciativa 
dessa natureza, os separatis-
tas já pensaram em criar um 
conselho puramente simbólico, 
para difi cultar que o Tribunal 
Constitucional se manifeste 
contra. Puigdemont, ao que pa-
rece, não desistirá de assumir a 
presidência da Generalitat (go-
verno da Catalunha) e seguirá 
buscando meios para realizar 
seu objetivo, mesmo estando 
na Bélgica (ABr).

O desafi o dos separatistas 
é conseguir que Puigdemont 
mantenha a direção política do 
governo, mesmo estando em 
uma situação jurídica complica-
da: autoexilado na Bélgica, com 
ordem de detenção na Espanha. 
Uma saída que foi sugerida 
pelos independentistas para 
conseguir manter Puigdemont 
como líder da Catalunha é a 
criação de um Conselho da Re-
pública, que teria de ser criado 
por meio de uma reforma na Lei 
da Presidência e do governo 


