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É preciso fazer a 
lição de casa antes 
de mudar a tabela

de imposto de renda

O mercado prevê 

défi cit de mais de R$ 

147 bilhões de reais 

em 2017. A estimativa 

foi levantada pela 

Secretaria de Política 

Econômica do Ministério 

da Fazenda

Essa é a previsão do 
resultado primário do 
Governo brasileiro este 

ano. A equipe econômica prevê 
rombos milionários nas contas 
públicas também nos próximos 
anos. Superávit, pelo jeito, so-
mente em 2020. Não podemos 
esquecer que o último superá-
vit ocorreu em 2013, de lá para 
cá o Governo mais gasta do que 
arrecada.  Mas o que isto tem 
a ver com possíveis alterações 
na tabela de Imposto de Renda 
da pessoa física?

Antes de entrar no detalhe 
tributário, gostaria de fazer 
uma comparação entre o últi-
mo ano que tivemos superávit 
(2013) e o ano de 2016. A 
arrecadação de tributos fede-
rais cresceu cerca de 13,8%. 
Enquanto isso, gastos com 
benefícios previdenciários e 
pessoal cresceram juntos nada 
mais, nada menos que 36,2%. 
Ou seja, crescemos mais em 
despesas do que em receitas. 
Vejam, se isso ocorre na casa de 
uma família, será que o cami-
nho seria reduzir a sua receita? 
Sua renda? Imagino que não. 
No mínimo deve mantê-la.

A ideia não é ruim, pelo 
contrário.  Eu, como cidadão 
possivelmente seria atingido. 
Mas antes de mexermos nisso 
precisamos arrumar a casa. O 
Governo vem tentando fazer 
mudanças em busca do equilí-
brio. A reforma da previdência 
é um caminho. Os valores 
pagos de INSS ultrapassam a 
casa de R$ 500 bilhões de reais, 
maior do que arrecadação de 
qualquer tributo. 

A reforma trabalhista pode 
gerar mais empregos com 
menos burocracia e riscos 
paras as empresas. Isso faria 
nossa economia girar e, con-
sequentemente, aumentar a 
arrecadação. Por isso, apoiar as 
reformas já seria um caminho 

de vital importância. Na esfera 
tributária o Governo tirou as 
desonerações que não gera-
vam grandes benefícios para a 
sociedade, mas sim para uma 
parcela menor da população, 
os empresários.

Por isso não sou favorável 
a simples alteração da tabela 
de Imposto de Renda neste 
momento, mas sim de mexer 
em outras questões tributá-
rias em conjunto. Antes disso 
necessitamos de uma reforma 
tributária urgente. Desbu-
rocratizar as empresas com 
excesso de obrigações seria 
um dos caminhos. Simplifi car 
o modelo tributário atual tam-
bém seria bem-vindo, como 
ocorre em outros países. Em 
palestra recente do deputado 
paranaense Luis Carlos Hauly, 
foi nos apresentado estatísticas 
interessantes, comparando o 
Brasil com outros países. 

Enquanto nosso país tributa 
em média 18% de imposto 
de renda, países de primeiro 
mundo como Dinamarca, 
Austrália, Nova Zelândia e 
Estados Unidos tributam no 
mínimo 40% sobre a renda 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Se compararmos a tributação 
sobre o consumo, o Brasil é um 
dos primeiros do ranking, com 
percentual próximo de 45%. 
Grandes potenciais mundiais 
tributam em média 25%. 

Ou seja, a reforma tributária 
no sentido de incentivar o 
consumo, reduzindo tributos 
desta natureza e aumentando 
o Imposto sobre a renda parece 
ser o melhor caminho. A regu-
lamentação do Imposto sobre 
Grandes Fortunas, prevista na 
constituição de 1988, deveria 
acontecer também.  Por isso 
sou contra a redução da tabela 
de imposto de renda de manei-
ra isolada, é necessário fazer de 
forma conjunta com os fatos 
citados acima e, sobretudo, 
com a queda da sonegação e 
corrupção em nosso país. 

Portanto, as reformas e 
operações contra a corrupção 
devem acontecer primeiro. 
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A - Linguagem Corporal
Quantos líderes perdem a confi ança dos colaboradores de sua equipe 
por não terem uma comunicação efi caz? É justamente com o objetivo 
de ajudar as pessoas a fortalecer o seu carisma, a sua imagem e postura 
e, assim, obter um maior poder de persuasão, que o Instituto Eduardo 
Shinyashiki realiza o Seminário Inner Vision, neste sábado (15), das 9h00 
às 20h00. A técnica Inner Vision é fundamental para decodifi car e com-
preender a nossa própria linguagem corporal e também a das pessoas ao 
nosso redor. É um verdadeiro espelho dos hábitos mentais, das crenças, 
das experiências de vida e de como o indivíduo se posiciona perante aos 
seus objetivos e desafi os. Mais informações: tel. 2713-1013 (contato@
edushin.com.br) ou  (www.seminarioinnervision.edushin.com.br).

B - Agrimarketing Competition
Com o objetivo de promover o empreendedorismo e o desenvolvimen-
to do setor agrícola, o MarkEsalq - grupo de extensão e pesquisa nas 
áreas de marketing da Esalq/USP-, em parceria com a Bayer, realiza a 
1ª AgriMarketing Competition, uma competição que oferece prêmios 
de até R$ 3 mil para os melhores projetos de soluções para a cadeia do 
agronegócio. Além da quantia em dinheiro, o primeiro colocado poderá 
contar com a consultoria da startup IZAgro para tirar a sua ideia do 
papel. Poderão participar estudantes de graduação de todas as áreas do 
conhecimento, organizados em grupos de até seis pessoas, que apresen-
tem algo que seja aplicável ao agronegócio e à área de alimentos, bem 
como um plano de inserção no mercado. Mais informações e inscrições 
(www.agrimarketing.com.br). 

C - Reabilitação Neuropsicológica
O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica - Tópicos 
Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela UFSCar, 
está com o período de inscrições aberto até o próximo dia 31 de julho.
Dentro da área, são abordadas doenças neurológicas da infância e do 
envelhecimento, além de temas como cérebro, desenvolvimento, quali-
dade de vida, memória, linguagem e percepção. A pós-graduação trata 
dos principais conceitos relacionados ao tratamento de problemas entre 
o cérebro e o comportamento humano, desde a avaliação do paciente ao 
plano de reabilitação, passando também por expectativas e prognósticos. 
O curso tem a duração de quatro semestres, num total de 360 horas/aula. 
Mais informações: (www.reabilitaneuro2017.faiufscar.com). 

D - Biblioteca para Todos
O acervo da Biblioteca Alceu de Amoroso Lima (Tristão de Ataíde), na 
sede do legislativo paulista, está aberta para uso do público em geral. 
O acervo de 9 mil livros, da área jurídica legislativa, literatura clássica e 
da História de São Paulo em sua maioria, estava disponível apenas para 
funcionários da Casa e para empréstimo interbiblioteca, em que outras 
instituições se responsabilizam pelas obras retiradas. Com essa medida, 
qualquer cidadão munido de comprovante de residência e documento 
de identifi cação poderá retirar até três livros por 15 dias. Além da bi-
blioteca, a Alesp dispõe, em prédio anexo, de um acervo que conta a 
história do Estado de São Paulo. Documentos e registros fotográfi cos 
que datam do período do Império, da República Velha até os dias de 
hoje. Informações: tel. 3886-6629. 

E - Cibersegurança Summit 
Empresas do mundo todo enfrentam grandes ameaças cibernéticas. 
Uma espantosa gama de interesses maldosos recaem sobre elas, que vão 
desde casos de fraude, roubo de identidade pessoal ou de propriedade 
intelectual até espionagem industrial, interrupção de serviços, danos 
físicos, chantagem, entre outros. Para discutir os desafi os desse ramo, a 
Cyber Security Summit Brasil, primeira conferência de cibersegurança 
summit no país, reunirá, entre os próximos dias 21 e 22, no Sheraton Sao 
Paulo WTC Hotel, profi ssionais de alto escalão, funcionários do governo, 
diretores, gerentes e analistas de TI, especialistas em segurança e em 
tecnologia para debater sobre os desafi os das ameaças atuais no ciberes-
paço. Outras informações: (http://www.cybersecuritysummit.com.br).

F - Seleção de Artigos
A Revista Cultura e Extensão USP, publicação da Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária da USP, está selecionando artigos para sua 18ª 
edição, que tratará do tema Arte e Sociedade. Podem participar do pro-
cesso de seleção docentes e pesquisadores de universidades brasileiras 
e estrangeiras nas diversas áreas do conhecimento. O objetivo é abrir 
espaço para pesquisadores e coordenadores de projetos desenvolvidos 
junto à comunidade discorram sobre seu trabalho nessa área, em uma 
linguagem acessível ao público. Os trabalhos devem ser encaminhados 
à revista por e-mail (revistacultext@usp.br) até 30 de agosto, de acordo 
com as normas disponíveis na página da revista em: (www.prceu.usp.
br/revista).

G - Setor de Climatização
A 20ª edição da Febrava, mais importante feira do setor AVAC-R (Aque-
cimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração) da América Latina, 
espera reunir mais de 30 mil visitantes entre os dias 12 e 15 de setem-
bro, no São Paulo Expo. Já estão confi rmadas mais de 500 empresas, 
nacionais e internacionais, que apostam no aquecimento da economia e 
na ampliação de seus negócios. Segundo dados da Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, o setor 
deve apresentar crescimento de 5% e faturamento de R$ 28 bilhões em 
2017. Pela primeira vez a feira acontece simultaneamente à Equipotel, 
voltada ao setor de hospitalidade com soluções para turismo, hotelaria 
e food services. Mais informações: (www.febrava.com.br). 

H - Acervos Culturais
A Biblioteca Brasiliana José e Guita Mindlin, na Cidade Universitária, 
realiza nos dias 7 e 8 de agosto, das 9h30 às 17h00, o seminário ‘Rumos 
atuais e futuro da conservação no Brasil’, em homenagem a Guita Min-
dlin, um dos nomes mais respeitados na área da conservação e restauro. 
Objetiva promover uma refl exão crítica sobre a área da conservação, pre-
servação e restauração de acervos, com destaque às mudanças ocorridas 
nesse setor. Terá debates em sua programação e abordará a presença 
crescente de acervos físicos e eletrônicos, as diversas contribuições 
para a salvaguarda do patrimônio cultural e as possíveis políticas de 
cooperação entre as várias instituições, entre outros temas. Inscrições 
tel. 3091-1154 ou (bbm@usp.br).

I - Destino Exótico
O Réveillon é uma das datas mais esperadas do ano. Para torná-la ainda 
mais especial, a Descubra Turismo (www.descubraturismo.com.br) – espe-
cialista em destinos exóticos - oferece um roteiro de viagem que coloca a 
bela Patagônia, como cenário para as festividades. Com paisagens de deixar 
qualquer um impressionado, Ushuaia é conhecida como o “fi m do mundo” 
por ser a cidade mais austral do mundo. Mais ao norte do país, a pequena 
El Calafate encanta por sua localização às margens do Lago Argentino e 
também pela quantidade de geleiras que abriga. O roteiro ‘Réveillon na 
Patagônia’ tem saída no dia 27 de dezembro e valores a partir de US$ 2.195 
por pessoa. Conta com passagem aérea, seis noites de hospedagem, sendo 
três em Ushuaia e três em El Calafate, com café da manhã.

J - Construções Verdes
Entre os dias 8 e 10 de agosto, acontece a Greenbuilding Brasil Conferência 
Internacional e Expo 2017, no São Paulo Expo, evento que trará, entre 
outros, especialistas para falar sobre a certifi cação Internacional WELL, 
que avalia questões como qualidade do ar, água, nutrição, luz, conforto, 
fi tness e mente para garantir o conforto dos usuários. A promoção das 
melhores práticas em construções e edifi cações verdes não se restringe 
a reduções no consumo de energia e insumos, mas contempla também 
a qualidade do ambiente, tendo como fator de avaliação a satisfação do 
ocupante. Saiba mais pelo site: (http://expogbcbrasil.org.br/).
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A confi ança do empresário do comércio paulistano se manteve 

estável em um patamar otimista.

Em junho, o Índice de 
Confi ança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC) 

registrou estabilidade (-0,1%), 
ao alcançar 104,2 pontos. Na 
comparação com junho do 
ano passado, o índice cresceu 
29,3%. Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o ICEC 
varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

Na segmentação por porte, 
houve um aumento de 5,8% 
na confiança das empresas 
com mais de 50 funcionários, 
ao passar de 106,7 pontos em 
maio para 112,8 pontos em 
junho; enquanto a confi ança 
dos empresários de companhias 
com menos de 50 colaboradores 
registrou leve queda (-0,2%), 
passando de 104,2 pontos para 
os atuais 104 pontos. Na com-
paração anual, tanto grandes 

As estimativas ultrapassa as 240 milhões de toneladas pela 

primeira vez no país.

As projeções para um recor-
de na safra de grãos em 2017 
continuam aumentando e os 
últimos números relativos ao 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) 
de junho, divulgados ontem 
(11) pelo IBGE, estimam que 
a produção total de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
deverá atingir 240,3 milhões 
de toneladas. O resultado, 
além de ser recorde, é 30,1% 
maior do que o da safra do 
ano passado, que foi de 184,7 
milhões de toneladas. 

A estimativa da área a ser 
colhida subiu 7% atingindo 
61 milhões de hectares. Em 
2016, a área colhida foi de 57,1 
milhões de hectares. São espe-
rados recordes na produção da 
soja e do milho. As previsões 
indicam que a safra da soja atin-
ja 114,8 milhões de toneladas, 
resultado 19,5% maior do que 
a do ano passado, enquanto a 
do milho deverá atingir 97,7 
milhões de toneladas, cresci-
mento de 53,5%.

Em relação a 2016, houve 
crescimento de 2,3% na área 
a ser colhida da soja, de 17,7% 
no milho e 3,6% no arroz. Já 
as estimativas da produção do 

Rio paga última 
parcela do salário de 
abril dos servidores 

A Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro 
quita hoje (12) os vencimentos 
de abril dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas que 
ainda não receberam o salário 
integral. Serão depositados R$ 
210 milhões, no total. Os valores 
serão creditados ao longo do 
dia, mesmo após o término do 
expediente bancário. O valor 
líquido da folha do Executivo 
é de R$ 1,6 bilhão.

O governador Luiz Fernando 
Pezão teve encontro ontem 
(11), Brasília, com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
quando negociou a assinatura 
do acordo de recuperação fi scal. 
Também participou do encon-
tro a secretária do Tesouro 
Nacional, Ana Paula Vescovi. 
Com a assinatura do Regime de 
Recuperação Fiscal, o governo 
pretende quitar as dívidas com 
os servidores estaduais e for-
necedores, colocando em dia 
as contas do estado.

O Regime de Recuperação 
Fiscal permite que estados com 
alto nível de endividamento 
e problemas de caixa tenham 
o pagamento da dívida com a 
União suspenso por três anos, 
prorrogáveis por igual período. 
Para isso, têm que atender às 
contrapartidas constantes na 
proposta. A lei complementar 
que institui o regime foi san-
cionada, sem vetos, no dia 19 
de maio pelo presidente Michel 
Temer (ABr).
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Confi ança do empresário do 
comércio se mantém estável
Após o novo capítulo da crise política que se instaurou no País em maio, a confi ança do empresário do 
comércio paulistano não foi abalada e se manteve estável em um patamar otimista

mentos ao longo de 2017. Não 
há como negar que o ambiente 
econômico está mais propício 
aos negócios neste ano, mas, 
por outro lado, a variável políti-
ca teima em colocar obstáculos 
arenosos ao desenvolvimento 
natural das atividades empre-
sariais no Brasil.

De uma maneira geral, a queda 
da infl ação tem levado à estabiliza-
ção da renda, que, aliado à queda 
dos juros, abre expectativa para 
melhoria de condições de crédito 
das famílias. A queda da confi ança 
em relação ao futuro, segundo a 
FecomercioSP, denota a insegu-
rança com o cenário político cada 
vez mais instável, com novos es-
cândalos no governo, o que coloca 
em risco a aprovaçãodas reformas 
extremamente necessárias para 
o futuro econômico do País (AI/
FecomercioSP).

quanto pequenas empresas 
apresentaram altas, de 42,1% 
e 29%, respectivamente.

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, pode-se 

dizer que os empresários estão 
em estado de atenção em razão 
do ambiente político muito mais 
tenso, desde meados de maio, 
em decorrência dos aconteci-

IBGE mantém projeção 
recorde para safra de grãos

milho somam 97,7 milhões de 
toneladas. Estes três produtos 
representaram, juntos, 93,5% 
da estimativa da produção total 
da safra deste ano e 87,8% da 
área a ser colhida. Os destaques 
foram para o amendoim primei-
ra safra (26,2%), cebola (5,7%), 
batata-inglesa 2ª safra (4,5%), 
batata-inglesa 3ª safra (2,3%), 
batata-inglesa 1ª safra (1,6%), 
milho 2ª safra (1,3%), soja 
(0,8%), milho 1ª safra (-0,4%), 
feijão 3ª safra (-1,4%), feijão 2ª 
safra (-3,9%) e amendoim 2ª 
safra (-54,3%).

Na avaliação do gerente do 

Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola, Carlos 
Alfredo Guedes, chama a aten-
ção que as estimativas de safra 
tenham ultrapassado as 240 
milhões de toneladas, o que 
acontece pela primeira vez no 
país. “O milho e a soja foram 
os principais responsáveis por 
esse novo patamar. No caso do 
milho, a segunda safra puxou 
a produção para cima e deve 
ser responsável pela maior 
parte da safra deste cereal em 
2017. Em junho, estimamos 
que essa participação seja de 
68,4%” (ABr).


