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PIB do agronegócio tem
boa perspectiva para 2018
OProduto InternoBruto (PIB) do agronegócio deve fechar 2017 comqueda
de 2%emrelação ao anopassado,mas as projeções são animadoras

de número um é come-
çar a trabalhar para trans-
formar esse país no maior
produtor, o maior expor-
tador de produtos lácteos.
Segundo: cada dia mais in-
terferir para que a defesa
sanitária desse país esteja
à altura do que o produtor
precisa e espera”, avaliou.
Martins disse que a que-

da do PIB do agronegócio
este ano era esperada por
causas das consequências
das operações Carne Fraca
e Carne Fria, da Polícia Fe-
deral, chamadas pela CNA
de“crises artificiais”.
Os dados do PIB do agro-

negócio consideram toda a
cadeia do setor (produção
agrícola, insumos, agroin-
dústria e serviços). JáoPIB
da agropecuária, que leva
em conta apenas os resul-
tados “dentro da porteira”,
vai encerrar 2017 com alta
de 11%, e, segundo a CNA,
“deverá ser o setor com
maior crescimento na eco-
nomiaao longodesteano”.
“A boa safra permi-

tiu que o resultado den-
tro da porteira apresentas-
se crescimento do indica-
dor macroeconômico que
mede a produção”, avaliou
aentidadenobalanço.
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OProduto Inter-
no Bruto (PIB)
do agronegócio
deve fechar 2017

com queda de 2% em re-
lação ao ano passado, se-
gundo dados apresentados
ontem pela Confederação
da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA). Até agos-
to, segundo a entidade, a
queda acumulada no setor
erade2,6%,masdeveapre-
sentar uma leve melhora
nos dados dos últimosme-
ses do ano. Apesar da re-
tração, 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 pre-

vê recuperação do PIB do
agronegócio, que poderá
subir de 0,5% a 1%, de-
pendendo do cenário polí-
tico, das condições macro-
econômicas e do mercado
agrícola internacional.
Segundo o presidente da

CNA, João Martins, os
resultados dependem de
condições como a disso-
lução da incerteza políti-
ca interna e a demonstra-
ção de que o agronegócio
brasileiro émoderno e que
tem assegurada a eficiên-
cia no âmbito da vigilân-
cia sanitária. “A priorida-

O PIB do agronegócio considera produção agrícola, insumos, agroindústria e serviços do setor
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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).

PARA ENTENDER

Celular roubado: Pará
não adere ao bloqueio
SISTEMA

AGÊNCIA BRASIL

Mais de 80% dos estados
jáaderiramaoCadastroNa-
cional de Estações Móveis
Impedidas (Cemi), queper-
mite o bloqueio de celu-
lares extraviados, furtados
ou roubados. Apenas Acre,
Alagoas, Amapá, Maranhão
e Pará ainda não aderi-
ramao sistema. Emnovem-
bro, 48,9 milhões de celu-
lares foram bloqueados. Os
números foram divulgados
ontem pela Agência Naci-
onal de Telecomunicações
(Anatel), cuja área técnica
tem mantido contato com
os estados que ainda não
aderiram ao cadastro para
queintegremoprojeto.
O registro noCemi permi-

te que o bloqueio dos apa-
relhos seja feito diretamente
pelas polícias estaduais, sem
necessidadedeoclientepro-
curar a prestadora de servi-
ço telefônico. O bloqueio é
feito por meio de ambiente
online, diretamente na base
dedadosderegistrodosapa-
relhos. O bloqueio também

pode ser feito por comerci-
antes, distribuidoras ou fa-
bricantes de celular que ti-
verem cargas roubadas, bas-
tandopara isso acionar tam-
bémosórgãosdesegurança.
Até o momento, 147,6

mil aparelhos foram blo-
queados por solicitação de
órgãos de segurança. Ou-
tros 8,9 milhões foram
bloqueados por usuários
dasoperadorasnoBrasil.

PIRATAS
Alémdo bloqueio, a agên-

cia reguladora tem adota-
do medidas para dificultar
o uso de aparelhos não ho-
mologados no país, os cha-
mados piratas. No final de
novembro, a Anatel definiu
que o bloqueio começará a
ser aplicado no dia 9 de
maiodoanoquevem.
Inicialmente, a medida

afetará apenas os apare-
lhos irregulares em ope-
ração no Distrito Fede-
ral e em Goiás. Nas de-
mais regiões do país, o blo-
queio ocorrerá em duas
fases, programadas para
8 de dezembro de 2018
e24demarçode2019.

Cadastro que permite bloqueio de celular furtado tem adesão
de 80% dos estados FOTO: DIVULGAÇÃO

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

A última reunião do Co-
pom (Comitê de Política
Monetária do Banco Cen-
tral) neste ano começou
na manhã desta terça-feira
(5), com expectativa de re-
dução da taxa básica de ju-
ros, a Selic. Na quarta (6),

por volta das 18h20, será
divulgada decisão da dire-
toria do BC. As informa-
ções sãodaAgênciaBrasil.
A taxa básica de juros, a

Selic, poderáchegar aome-
nor nível da história. Com
a inflação mais baixa, a ex-
pectativa de instituições fi-
nanceiras é que a taxa bá-
sica seja reduzida de 7,5%

ao ano para 7% ao ano. Se
a expectativa se confirmar,
será o décimo corte segui-
do na taxa básica. Em ou-
tubro, o Copom reduziu,
por unanimidade, a Selic
em 0,75 ponto percentu-
al, de 8,25% ao ano para
7,5% ao ano. Com essa re-
dução, a taxa se igualou ao
níveldemaiode2013.

De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi
mantida em 7,25% ao ano,
nomenor nível da história,
e passou a ser reajustada
gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho
de 2015, patamar manti-
do nos meses seguintes.
Somente em outubro do
ano passado, o Copom vol-

tou a reduzir os juros bá-
sicos da economia. A ex-
pectativa do mercado fi-
nanceiro é que a inflação,
medida pelo IPCA (Índi-
ce Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), ter-
mine este ano em 3,03%,
quase no piso da meta
(3%). Essa meta tem como
centro 4,5%. Para 2018,

a previsão é que a infla-
ção fique um pouco mai-
or, mas ainda abaixo do
centro dameta, em4,02%.
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
taxasde jurosdaeconomia.

Receita faz operação contra sonegação de INSS
AUTÔNOMOS
E LIBERAIS

FOLHAPRESS

A Receita Federal ini-
ciou nesta segunda (4)
uma operação de comba-
te à sonegação de contri-
buição previdenciária de
autônomos. Segundo o ór-
gão, foram identificados
problemas na contribui-
ção de 74.442 profissio-
nais, que somados resul-
taram em uma sonegação
total de R$ 841,3 milhões
entre 2013 e 2015.
Esses contribuintes se-

rão notificados por meio
de carta para que regu-
larizem sua situação, re-
colhendo os valores de-
vidos com os respecti-
vos acréscimos legais, até
31 de janeiro de 2018.
Só no Estado de

São Paulo, serão envia-
das 21.485 cartas, sendo
11.269 na capital paulista.
Quem não se regulari-

zar estará sujeito à fiscali-
zação a partir de feverei-
ro, podendo receber mul-

tas que variam de 75% a
225% do valor devido. A
pessoa em situação irre-
gular também estará su-
jeita à representação do
Ministério Público Fede-
ral para verificação de
eventuais crimes contra
a ordem tributária.
Os contribuintes indi-

viduais são pessoas físi-
cas que exercem atividade

am para a Previdência
Social 20% da remune-
ração total recebida no
mês. O próprio segura-
do contribuinte individu-
al é responsável pela apu-
ração e recolhimento da
sua contribuição previ-
denciária (INSS) em qual-
quer agência bancária. Os
acréscimos legais podem
ser calculados por meio
do link: http://sal.recei-
ta.fazenda.gov.br/Portal-
SalInternet/faces/pa-
ges/index.xhtml.
Os problemas encontra-

dos, como falta de con-
tribuição ou valor insu-
ficiente, e as orientações
para autorregularização
são explicadas na carta
que está sendo enviada.
Para confirmar a veraci-
dade da correspondência,
o profissional pode aces-
sar o site http://idg.recei-
ta.fazenda.gov.br/interfa-
ce/atendimento-virtual.
Não há necessidade de

comparecimento presen-
cial à Receita Federal ou
envio de documentos para
regularizar a situação.

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

econômica por conta pró-
pria, como profissionais li-
berais (médicos, dentistas,
advogados e engenheiros,
por exemplo) e trabalha-
dores autônomos (como
pintores, eletricistas, cabe-
leireiros e encanadores).

O QUE DIZ A LEI
A legislação exige que

essas pessoas contribu-
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