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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Julho/2020 0,46
Junho/2020 0,26
Maio/2020 -0,38
Abril/2020 -0,31

BOLSAS (em %)> <
IBOVESPA

-1,17%
DOW JONES

-2,78%

02/setembro 5,358
01/setembro 5,387
31/agosto 5,478 6,2805,291

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

3,70

SELIC

Em% ao ano

2,00

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,2588
(-1,25%)

IPCA do IBGE (em%)

CURTA

CONVOCAÇÃO

INSS vai
passar
pente-fino
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O INSS vai revisar 1,7
milhão de benefícios
previdenciários, incluindo
aposentadorias, pensões
e auxílios. Os
comunicados serão
enviados pormeio de
carta e também estarão
disponíveis no aplicativo
dos Correios. Segundo o
instituto, quem for
notificado terá prazo de
60 dias para apresentar
documentos que
comprovem o direito à
renda. Os segurados
serão chamados para o
procedimento de
“cumprimento de
exigência”.
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Reforma tributária pode sermais ágil
Presidente da Câmara dos Deputados, RodrigoMaia, esteve ontem no Recife, onde participou de reunião sobre o tema com o governador
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U
ma longa reunião de três
horas ocorrida ontem
na Secretaria de Plane-

jamento de Pernambuco, provo-
cada pelo presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, si-
naliza que a reforma tributária
do país pode ser mais ágil e “pa-
cífica” do que as anteriores. Es-
se debate, que já se arrasta por
mais de duas décadas, é crucial
para tirar o Brasil de um siste-
ma complexo; um “manicômio
tributário”, como gosta de me-

taforizar o secretário da Fazen-
da de Pernambuco, Décio Padi-
lha. A conversa reuniu o gover-
nador do estado, Paulo Câmara,
além de secretários estaduais da
Fazenda e o relator da reforma,
o deputado Aguinaldo Ribeiro.

Segundo Décio Padilha, há
quase um uníssono em questões
que travaram as tentativas an-
teriores e tudo leva a crer que
agora avance. Três pontos justi-
ficam: primeiro, a convergência
dos 26 estados e do Distrito Fede-
ral; segundo, um dito “perfil re-
formista” do atual Congresso; e,
por fim, a necessidade da refor-

ma para que o Brasil possa aden-
trar a “economia 5.0”. “O ICMS é
um tributo analógico”, afirma.

Dentre as mudanças que mais
interessam está a instituição do
IVA Amplo, que “harmoniza” es-
se ambiente tributário, substi-
tuindo e somando IPI, PIS/Co-
fins, ISS e ICMS. Desta forma, a
competitividade dos estados pa-
ra atração de investimentos dei-
xa de ser à base da guerra fiscal
e a isenção quase total de tribu-
tos passa a ser fomentada pelo
Fundo de Desenvolvimento Re-
gional, que garantiria recursos
para infraestrutura,porexemplo.

ALUISIO MOREIRA/SEI

Tema foi debatido ontem em reunião no Recife


