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PIB do agronegócio tem
boa perspectiva para 2018
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio deve fechar 2017 com queda
de 2% em relação ao ano passado, mas as projeções são animadoras
Cadastro que permite bloqueio de celular furtado tem adesão
de 80% dos estados FOTO: DIVULGAÇÃO
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Celular roubado: Pará
não adere ao bloqueio
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O

Produto Interno Bruto (PIB)
do agronegócio
deve fechar 2017
com queda de 2% em relação ao ano passado, segundo dados apresentados
ontem pela Confederação
da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA). Até agosto, segundo a entidade, a
queda acumulada no setor
era de 2,6%, mas deve apresentar uma leve melhora
nos dados dos últimos meses do ano. Apesar da retração, a participação do
PIB do setor na soma de
todas as riquezas do país
em 2017 (PIB nacional)
deverá ser de 23%.
Para 2018, a CNA prevê recuperação do PIB do
agronegócio, que poderá
subir de 0,5% a 1%, dependendo do cenário político, das condições macroeconômicas e do mercado
agrícola internacional.
Segundo o presidente da
CNA, João Martins, os
resultados dependem de
condições como a dissolução da incerteza política interna e a demonstração de que o agronegócio
brasileiro é moderno e que
tem assegurada a eficiência no âmbito da vigilância sanitária. “A priorida-
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O PIB do agronegócio considera produção agrícola, insumos, agroindústria e serviços do setor
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de número um é começar a trabalhar para transformar esse país no maior
produtor, o maior exportador de produtos lácteos.
Segundo: cada dia mais interferir para que a defesa
sanitária desse país esteja
à altura do que o produtor
precisa e espera”, avaliou.
Martins disse que a queda do PIB do agronegócio
este ano era esperada por
causas das consequências
das operações Carne Fraca
e Carne Fria, da Polícia Federal, chamadas pela CNA
de “crises artificiais”.
Os dados do PIB do agro-

negócio consideram toda a
cadeia do setor (produção
agrícola, insumos, agroindústria e serviços). Já o PIB
da agropecuária, que leva
em conta apenas os resultados “dentro da porteira”,
vai encerrar 2017 com alta
de 11%, e, segundo a CNA,
“deverá ser o setor com
maior crescimento na economia ao longo deste ano”.
“A boa safra permitiu que o resultado dentro da porteira apresentasse crescimento do indicador macroeconômico que
mede a produção”, avaliou
a entidade no balanço.

PARA ENTENDER
EMPREGO NO CAMPO
Os números da CNA
também mostram que, de
janeiro a outubro deste ano, o
setor agrícola foi responsável
pela criação de 93 mil
vagas de emprego, a maior
expansão do indicador no
campo nos últimos cinco anos.
Na comparação com o mesmo
período de 2016, a alta foi
de 84%, segundo a CNA, com
base em dados do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).

Mais de 80% dos estados
já aderiram ao Cadastro Nacional de Estações Móveis
Impedidas (Cemi), que permite o bloqueio de celulares extraviados, furtados
ou roubados. Apenas Acre,
Alagoas, Amapá, Maranhão
e Pará ainda não aderiram ao sistema. Em novembro, 48,9 milhões de celulares foram bloqueados. Os
números foram divulgados
ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), cuja área técnica
tem mantido contato com
os estados que ainda não
aderiram ao cadastro para
que integrem o projeto.
O registro no Cemi permite que o bloqueio dos aparelhos seja feito diretamente
pelas polícias estaduais, sem
necessidadedeoclienteprocurar a prestadora de serviço telefônico. O bloqueio é
feito por meio de ambiente
online, diretamente na base
de dados de registro dos aparelhos. O bloqueio também

pode ser feito por comerciantes, distribuidoras ou fabricantes de celular que tiverem cargas roubadas, bastando para isso acionar tambémosórgãosdesegurança.
Até o momento, 147,6
mil aparelhos foram bloqueados por solicitação de
órgãos de segurança. Outros 8,9 milhões foram
bloqueados por usuários
das operadoras no Brasil.
PIRATAS

Além do bloqueio, a agência reguladora tem adotado medidas para dificultar
o uso de aparelhos não homologados no país, os chamados piratas. No final de
novembro, a Anatel definiu
que o bloqueio começará a
ser aplicado no dia 9 de
maio do ano que vem.
Inicialmente, a medida
afetará apenas os aparelhos irregulares em operação no Distrito Federal e em Goiás. Nas demais regiões do país, o bloqueio ocorrerá em duas
fases, programadas para
8 de dezembro de 2018
e 24 de março de 2019.

Copom inicia reunião com expectativa de redução de juros
TAXA BÁSICA
FOLHAPRESS

A última reunião do Copom (Comitê de Política
Monetária do Banco Central) neste ano começou
na manhã desta terça-feira
(5), com expectativa de redução da taxa básica de juros, a Selic. Na quarta (6),

por volta das 18h20, será
divulgada decisão da diretoria do BC. As informações são da Agência Brasil.
A taxa básica de juros, a
Selic, poderá chegar ao menor nível da história. Com
a inflação mais baixa, a expectativa de instituições financeiras é que a taxa básica seja reduzida de 7,5%

ao ano para 7% ao ano. Se
a expectativa se confirmar,
será o décimo corte seguido na taxa básica. Em outubro, o Copom reduziu,
por unanimidade, a Selic
em 0,75 ponto percentual, de 8,25% ao ano para
7,5% ao ano. Com essa redução, a taxa se igualou ao
nível de maio de 2013.

De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi
mantida em 7,25% ao ano,
no menor nível da história,
e passou a ser reajustada
gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho
de 2015, patamar mantido nos meses seguintes.
Somente em outubro do
ano passado, o Copom vol-

Receita faz operação contra sonegação de INSS
AUTÔNOMOS
E LIBERAIS
FOLHAPRESS

A Receita Federal iniciou nesta segunda (4)
uma operação de combate à sonegação de contribuição previdenciária de
autônomos. Segundo o órgão, foram identificados
problemas na contribuição de 74.442 profissionais, que somados resultaram em uma sonegação
total de R$ 841,3 milhões
entre 2013 e 2015.
Esses contribuintes serão notificados por meio
de carta para que regularizem sua situação, recolhendo os valores devidos com os respectivos acréscimos legais, até
31 de janeiro de 2018.
Só no Estado de
São Paulo, serão enviadas 21.485 cartas, sendo
11.269 na capital paulista.
Quem não se regularizar estará sujeito à fiscalização a partir de fevereiro, podendo receber mul-

Quem não se regularizar pagará multas de até 225% sobre o
valor devido FOTO: DIVULGAÇÃO

tas que variam de 75% a
225% do valor devido. A
pessoa em situação irregular também estará sujeita à representação do
Ministério Público Federal para verificação de
eventuais crimes contra
a ordem tributária.
Os contribuintes individuais são pessoas físicas que exercem atividade

econômica por conta própria, como profissionais liberais (médicos, dentistas,
advogados e engenheiros,
por exemplo) e trabalhadores autônomos (como
pintores, eletricistas, cabeleireiros e encanadores).
O QUE DIZ A LEI

A legislação exige que
essas pessoas contribu-

am para a Previdência
Social 20% da remuneração total recebida no
mês. O próprio segurado contribuinte individual é responsável pela apuração e recolhimento da
sua contribuição previdenciária (INSS) em qualquer agência bancária. Os
acréscimos legais podem
ser calculados por meio
do link: http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml.
Os problemas encontrados, como falta de contribuição ou valor insuficiente, e as orientações
para autorregularização
são explicadas na carta
que está sendo enviada.
Para confirmar a veracidade da correspondência,
o profissional pode acessar o site http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/atendimento-virtual.
Não há necessidade de
comparecimento presencial à Receita Federal ou
envio de documentos para
regularizar a situação.

tou a reduzir os juros básicos da economia. A expectativa do mercado financeiro é que a inflação,
medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), termine este ano em 3,03%,
quase no piso da meta
(3%). Essa meta tem como
centro 4,5%. Para 2018,
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a previsão é que a inflação fique um pouco maior, mas ainda abaixo do
centro da meta, em 4,02%.
A taxa básica de juros é
usada nas negociações de
títulos públicos no Sistema
Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) e serve de
referência para as demais
taxas de juros da economia.
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