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“Cada sonho 
que você deixa 
para trás, é um 
pedaço do seu 
futuro que deixa 
de existir”.
Steve Jobs (1955/2011)
Co-fundador da Apple
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A arrecadação das re-
ceitas federais somou 
R$ 119,946 bilhões, 

em junho de 2019, informou 
ontem (23) a Secretaria da 
Receita Federal. O crescimen-
to real (descontada a infl ação) 
comparado ao mesmo mês 
de 2018 chegou a 4,68%. É o 
maior resultado para o mês 
desde junho de 2014 (R$ 
120,384 bilhões). No primeiro 
semestre, a arrecadação che-
gou R$ 757,595 bilhões, com 
aumento real de 1,8%. O valor 
corrigido pela infl ação chegou 
a R$ 763,321 bilhões, o maior 

Arrecadação chega a
R$ 119,9 bilhões, a maior 
para junho desde 2014

volume arrecadado no período 
também desde 2014, quando 
chegou a R$ 773,496 bilhões, 
em valores corrigidos.

As receitas administradas 
pela Receita Federal (como 
impostos e contribuições) 
chegaram a R$ 116,729 bi-
lhões, em junho, com aumento 
real de 4,43%, e acumularam
R$ 726,647 bilhões nos seis me-
ses do ano, alta de 1,17%. As re-
ceitas administradas por outros 
órgãos (principalmente royal-
ties do petróleo) totalizaram
R$ 3,217 bilhões, no mês pas-
sado, e R$ 30,948 bilhões, no 

primeiro semestre, com cres-
cimento de 14,3% e 19%, res-
pectivamente, em comparação 
com iguais períodos de 2018.

O chefe do Centro de Es-
tudos Tributários da Receita, 
Claudemir Malaquias, afi rmou 
que o aumento da arrecadação 
em junho comparado ao mesmo 
mês de 2018 foi infl uenciado 
pela greve dos caminhoneiros 
no passado. Segundo a Receita, 
“a paralisação impactou, ne-
gativamente, a base de alguns 
tributos, notadamente, de 
tributos que incidem sobre a 
produção e comercialização de 

O resultado acumulado no ano foi impactado pelo aumento da arrecadação

do IRPJ e pela CSLL.

bens e serviços deprimindo a 
base de arrecadação de 2018”.

Já o resultado acumulado no 
ano foi impactado pelo aumento 
da arrecadação do IRPJ e pela 
CSLL. Esses tributos tiveram 

crescimento real de 12,27% no 
recolhimento. “Esse resultado 
decorre da melhora no resultado 
das empresas [no ano passado, 
com recolhimento neste ano], 
especialmente das empresas 

não fi nanceiras, e das arreca-
dações atípicas, no mês de fe-
vereiro de 2019, no montante 
de aproximadamente R$ 4,5 
bilhões”, diz a Receita, em seu 
relatório (ABr).

Saúde auditiva
A partir de hoje, 60 esculturas 

gigantes de orelhas - 2,40m de 
altura -  invadem ruas e praças da 
capital paulista. É a campanha Ear 
Parade SP 2019, maior evento de 
Arte Urbana do mundo em prol da 
Saúde Auditiva. A ação, promovida 
pela Fundação Otorrinolaringolo-
gia, começou em abril, quando as 
esculturas coloridas começaram a 
ser pintadas por artistas plásticos 
de todo o Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro 
inaugurou ontem (23) o Ae-
roporto Glauber Rocha, em 
Vitória da Conquista, na Bahia. 
Em seu discurso, ele disse ter 
determinado aos ministros 
que não deixem obras paradas 
pelo país. “Obras eleitoreiras 
não acontecerão mais a par-
tir do meu governo. Vamos 
concluir as obras”, afi rmou, 
ao destacar que o aeroporto 
trará muitos benefícios para 
a região com o incremento do 
turismo. Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, o início das 
operações de voos comerciais 
está previsto para amanhã (25). 
O novo aeroporto poderá rece-
ber aeronaves a jato de grande 
porte. O valor total da obra está 

Bolsonaro inaugura aeroporto em Vitória da Conquista, na 

Bahia, ao lado do prefeito de Salvador, ACM Neto.

A União Europeia (UE) sau-
dou ontem (23) os progressos 
nas negociações sobre a criação 
de um mecanismo de distribui-
ção provisória de migrantes 
resgatados no Mediterrâneo. “A 
Comissão Europeia está pronta 
para fornecer apoio fi nanceiro 
e operacional aos Estados-
-membros”, disse a porta-voz da 
Comissão, Natasha Bertaud, em 
Bruxelas, acrescentando que 
foi feito “um passo na direção 
certa”.

Durante uma reunião, 14 
nações do bloco concordaram 
“em princípio” com a proposta 
da Alemanha e França para um 
novo mecanismo de distribuição 
dos refugiados do Mediterrâneo. 
Segundo o presidente francês, 
Emmanuel Macron, oito dessas 
nações prometeram assumir 
uma “participação ativa”: Por-

tugal, Luxemburgo, Finlândia, 
Lituânia, Croácia e Irlanda, além 
de Alemanha e França. Macron 
não especifi cou quais são os 
outros países que concordaram 
“em princípio” com a proposta.

Berlim e Paris estão tentan-
do convencer seus parceiros 
europeus sobre um mecanismo 
de distribuição de migrantes 
resgatados no Mediterrâneo, 
visando ajudar os Estados-
-membros da linha de frente, 
Itália e Malta, banhados pelo 
mar. Apesar de 14 países apoia-
rem a proposta, as negociações 
em Paris não avançaram como 
desejado, em parte devido à 
oposição dos governos italiano 
e maltês. O ministro do Interior 
da Itália, Matteo Salvini, afi r-
mou que a Itália “continua de 
cabeça erguida” e que “não re-
cebe ordens” (Deutsche Welle).

UE estuda um novo mecanismo de distribuição dos refugiados 

do Mediterrâneo.

O Terminal de Cargas do 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo, administrado pela 
GRU Airport Cargo, em Gua-
rulhos, atingiu 44% da quota 
de mercado de importação, 
em junho de 2019, e 42% no 
primeiro semestre do ano. O 
total de cargas movimenta-
das no período foi de 142.024 
toneladas (t), sendo 73.696 t 
de importação e 68.327 t de 
exportação.

Segundos os dados, divulga-
dos ontem (23), no primeiro 
trimestre o volume transpor-
tado de 23.263 t foi 1% maior 
que nos três primeiros meses 
de 2018. No ano passado, o 
terminal de cargas encerrou 
as operações com um recorde 

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) anunciou ontem (23) 
que o número de eleitores 
cadastrados no sistema bio-
métrico de votação chegou a 
69,57%. Conforme os dados, 
101 milhões dos 146 milhões de 
eleitores brasileiros estão com 
as digitais inseridas no sistema 
eletrônico da Justiça Eleitoral. 

Segundo o TSE, 11 estados 
concluíram o processo de ca-

dastramento. Acre, Alagoas, 
Amapá, Distrito Federal,  Goiás, 
Paraíba, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Roraima, Sergipe e 
Tocantins atingiram marca de 
100% de eleitores identifi cados 
pela biometria. A meta da Jus-
tiça Eleitoral é alcançar mais 
de 35 milhões de eleitores até 
o fi m de 2020. Os primeiros 
cadastros biométricos foram 
feitos em 2008 (ABr). 
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O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) revisou a 
previsão de crescimento da 
economia do Brasil em 2019 
de 2,1% para 0,8%, uma queda 
de 1,3 ponto percentual entre 
abril e julho. As novas estima-
tivas estão no relatório “World 
Economic Outlook”, divulga-
do ontem (23) e que também 
projeta uma alta de 2,4% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro em 2020, redução 
de 0,1 ponto em relação à 
previsão anterior.

O FMI alega que a redução 
das expectativas se deve ao 
“considerável enfraquecimen-
to” da confi ança do mercado 

em função das incertezas sobre 
a reforma da Previdência, já 
aprovada em primeiro turno 
na Câmara dos Deputados. 
No caso da Itália, a instituição 
manteve a projeção de alta de 
0,1% em 2019, mas reduziu 
de 0,9% para 0,8% a previsão 
para 2020. 

De acordo com o FMI, ainda 
restam incertezas sobre as 
“perspectivas orçamentárias” 
do governo, que geram impac-
tos nos “investimentos e na 
demanda interna”. A entidade 
também cortou em 0,1 ponto 
sua previsão para o crescimento 
do PIB global em 2019 (3,2%) 
e 2020 (3,5%) - (ANSA).

A diretora do FMI, Christine Lagarde, que está de saída do

cargo para assumir o Banco Central Europeu.
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O reajuste anual dos planos 
de saúde individuais e familia-
res com aniversário entre maio 
de 2019 e abril de 2020 não 
poderá ultrapassar 7,35%. O 
limite foi anunciado ontem (23) 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e será pu-
blicada no DOU de hoje (24). 
A ANS mudou a metodologia 
do cálculo que defi ne o limite 
do reajuste, após oito anos de 
estudos e discussões com o 
setor e a sociedade. 

Pela primeira vez, a agência 
combinou o Índice de Valor 
das Despesas Assistenciais 
(IVDA), calculado por ela pró-
pria, com o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
sem o subitem plano de saúde. 
O IPCA é o indicador ofi cial que 

O percentual para reajuste para 2019 é o menor desde 2010.
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Agência Nacional de Saúde limita 
reajuste de planos de saúde a 7,3%

IPCA (sem o subitem planos 
de saúde) tem peso de 20% e 
serve para considerar os custos 
das operadoras com despesas 
de outras naturezas, como as 
administrativas. O percentual 
máximo para reajuste auto-
rizado para 2019 é o menor 
desde 2010. 

No ano passado, a agência 
autorizou reajustes de até 10% 
para os planos individuais e 
familiares, e, nos três anos 
anteriores, o reajuste máximo 
fi cou na casa dos 13%. A agên-
cia orienta os benefi ciários a 
observarem se os reajustes apli-
cados serão iguais ou inferiores 
a esse limite e se a cobrança 
reajustada está sendo feita a 
partir do mês de aniversário 
do contrato (ABr).

mede a infl ação na economia 
brasileira e é divulgado men-
salmente pelo IBGE.

O IVDA mede a variação 

dos custos com atendimento 
aos beneficiários de planos 
de saúde e tem peso de 80% 
nessa nova metodologia. Já o 

UE celebra avanço sobre 
distribuição de refugiados

FMI reduz previsão de 
crescimento do Brasil

Bolsonaro inaugura 
aeroporto na Bahia

estimado em R$ 105,8 milhões.
Em seu discurso, Bolsonaro 

disse amar o Nordeste. “Afi nal 
de contas, a minha fi lha tem 
em suas veias sangue de cabra 
da peste. Cabra da peste de 
Crateús, o nosso estado mais 
para cima, o nosso Ceará”. E 
acrescentou: “Não estou em 
Vitória da Conquista. Não estou 
na Bahia, nem no Nordeste. 
Estou no Brasil. Não há divisões 
entre nós: [por] sexo, raça, cor, 
religião ou região. Somos um 
só povo, uma só raça, um só 
ideal e um só objetivo: colocar 
esse grande país no lugar de 
destaque que ele merece”.

Segundo o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, o novo aeroporto é 
essencial para a conectividade 
do estado da Bahia. “Trata-se 
da maior obra da aviação re-
gional do Brasil. E o governo 
federal deu continuidade a 
esse trabalho, mostrando que 
a infraestrutura para nós é uma 
questão de Estado”, afi rmou o 
ministro, em nota. “É resultado 
de um esforço coletivo, o que 
faz com que esse equipamento 
importante seja entregue agora 
à sociedade baiana” (ABr).

Aeroporto de Guarulhos 
movimentou 142 t

de mercadorias
no semestre

geral de movimentação com 
161.366 t de cargas importadas, 
o que representa 9% a mais que 
em 2017. Foram exportadas 
144.538 t de mercadorias, 7% 
a mais do que no ano retrasado.

“Importante para esse cres-
cimento foi a conquista de 
novas frequências de voos car-
gueiros regulares procedentes 
da Europa, Estados Unidos 
e Ásia, operados pelas com-
panhias Qatar, Latam Cargo, 
Lufthansa, Turkish Airlines 
e Ethiopian Cargo. Com isso, 
importadores e exportadores 
contam com maior capacidade 
para embarques que requerem 
aeronaves puramente carguei-
ras”, disse a GRU Airport por 
meio de nota (ABr).

Eleitores cadastrados por 
biometria chega a 69%


