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Economia

Guedes pressiona 
para evitar pagar

PRECATÓRIOS AGU acionou o STF para negociar pagamento de R$ 4 bilhões a Pernambuco

Com dificuldades pa-
ra manejar o aumento 
das despesas com pre-

catórios (dívidas judiciais) 
e a ampliação dos projetos 
que serão a vitrine eleitoral 
de Jair Bolsonaro em 2022, 
a equipe econômica enfren-
ta problemas para fechar o 
Orçamento do ano que vem. 
Paulo Guedes e sua equipe 
aumentaram a pressão para 
parlamentares avaliarem a 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que propõe o 
parcelamento desses débi-
tos. O próprio ministro che-
gou a afirmar ontem (19) que 
pode faltar dinheiro para o 
pagamento de salários do 
funcionalismo. Após a fala, 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) entrou com um pedido 
no STF para suspender o pa-
gamento de R$ 16 bilhões em 
dívidas judiciais, dos quais 
R$ 4,1 bilhões são devidos a 
Pernambuco. 

A ação da AGU busca que a 
Corte reconsidere ordem dada 
por ela mesma ao Executivo. 
Ao todo, devrriam ser pagos 
R$ 16,1 bilhões em dívidas ju-
diciais a quatro estados: Bah-
ia (R$ 9 bilhões), Pernambu-
co (R$ 4,1 bilhões), Ceará (R$ 
2,7 bilhões) e Amazonas (R$ 
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DÍVIDAS Ministro da Fazenda ameaçou não conseguir pagar salários por conta de precatórios devidos

869 milhões). Juntas, as dívi-
das representam 26% do total 
de R$ 89,1 bilhões de precató-
rios que a União precisa pagar 
no ano que vem.

Essas dívidas são resultados 
de repasses do Fundef (fundo 
de financiamento da educa-
ção básica extinto em 2006 e 
que antecedeu o Fundeb).

A AGU também pediu ao 
presidente do STF, ministro 
Luiz Fux, que abra uma con-
ciliação sobre o tema entre o 

governo e os estados. Para a 
AGU, o valor dos quatro preca-
tórios “traz sério risco de rup-
tura fiscal na esfera federal”.

O crescimento dessas des-
pesas fez o governo federal 
enviar ao Congresso uma Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) para parcelar os pre-
catórios superiores a R$ 455 
mil em dez anos. Se for apro-
vada, a proposta dará um alí-
vio de R$ 33 bilhões no Orça-
mento, recursos que devem 

ser usados para custear o Au-
xílio Brasil, nome dado ao no-
vo Bolsa Família.

Paulo Guedes e sua equi-
pe aumentaram a pressão pa-
ra parlamentares avaliarem a 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que propõe o 
parcelamento desses débitos. 
O próprio ministro chegou a 
afirmar ontem que pode fal-
tar dinheiro para o pagamen-
to de salários do funcionalis-
mo público.

Da Redação, com agências

Empresários mais 
otimistas em PE

COMÉRCIO

Após fortes quedas em 
abril e maio, a con-
fiança dos empresá-

rios do comércio de Pernam-
buco registrou em agosto a 
terceira alta consecutiva, ul-
trapassando o patamar de 
100 pontos, considerado um 
patamar de estabilidade. É 
o que mostra o ao Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC) calculado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

O ICEC é um índice com-
posto pela percepção dos 
empresários quanto às con-
dições atuais do ambiente 
de negócios (ICAEC), às in-
tenções de investimento das 
empresas (IIEC) e às expec-
tativas para a economia bra-
sileira e setor no curto pra-
zo (IEEC).

Em agosto, o ICEC alcan-
çou a marca de 106,7 pon-
tos, configurando variação 
de 12,1% em relação ao mês 
imediatamente anterior e de 
33,9% em relação ao mesmo 
mês de 2020. O desempenho 
foi favorecido por crescimen-
to em todos os componentes, 
mas caracterizado por uma 
melhoria substancial nas 

condições atuais do ambien-
te de negócios (ICAEC), cujo 
subíndice cresceu 20,8% en-
tre julho e agosto.

Embora ainda se encontre 
em patamar abaixo do consi-
derado estável, o índice das 
condições atuais vem regis-
trando avanços significativos 
desde maio, quando era de 
50 pontos, alcançando ago-
ra 86,4 pontos em agosto. Es-
se avanço é fruto do aumen-
to da circulação de pessoas 
no comércio, em função da 
proporção da parcela da po-
pulação já vacinada, que al-
cançou a marca de 50%  com 
a 1ª dose em todo o Estado, 
e segue rumo a 1/4 da popu-
lação totalmente imunizada.

O subíndice que acompa-
nha as intenções do setor 
no curto prazo também teve 
desempenho expressivo em 
agosto, com crescimento de 
10,7% frente a julho, apro-
ximando-se do patamar de 
estabilidade. Para isso, coo-
perou o percentual de em-
presários que apontam neste 
mês a intenção de “aumentar 
um pouco” o quadro de fun-
cionários, que era de 47,4% 
em julho e chegou a 63,8% 
em agosto.

Feira movimenta 
R$ 50 milhões

MODA

A sexta edição da Feira 
Moda Nordeste – Cal-
çados e Acessórios vai 

movimentar o Polo Comercial 
de Caruaru entre os dias 24 e 
26 de agosto. A expectativa 
dos organizadores do evento 
é atrair R$ 50 milhões em ne-
gócios e começar a alavancar, 
gradualmente, as vendas até 
do segmento até o final deste 
ano. A ideia é ir recuperando a 
perda de faturamento durante 
a pandemia da covid-19, que 
exigiu o fechamento do Polo. 

A feira é voltada para vare-
jistas de caçados e de acessó-
rios e reunirá quase trezentas 
marcas nacionais e interna-
cionais em um só espaço, dis-
tribuídas em cerca de 100 es-
tandes. De acordo com Hélio 
Moraes Rêgo, que integra a 
comissão organizadora da fei-
ra, mesmo com as medidas de 
flexibilização adotadas pelo 
governo do Estado, o evento 
cumprirá todos os protocolos 
de segurança e de higiene com 

tecnologia de ponta, garantin-
do proteção aos expositores e 
ao público.

NEGÓCIOS
“Esperamos atrair novos ne-

gócios e gerar oportunidades 
para toda a região Nordeste 
já que, o nosso evento conta 
com a participação de cinco 
estados nordestinos: Pernam-
buco, Paraíba, Alagoas, Ser-
gipe e Rio Grande do Norte. A 
expectativa é de gerarmos al-
go em torno de R$ 50 milhões 
em negócios”, destacou Hélio.

A Moda Nordeste é uma fei-
ra tradicional na região. Acon-
tece no primeiro e no segun-
do semestre, em Caruaru, e 
movimenta vários setores da 
economia do Agreste, geran-
do renda, receita e empregos 
diretos e indiretos.

O otimismo é grande. Após 
sequência de quedas em 2019 
e 2020, a média das compras 
de moda deste ano saltou cer-
ca de 6% e representa 24% do 
total de faturamento dos últi-
mos 4 anos, segundo dados da 
Linx e da FGV IBRE.

ADRIANA GUARDA
adrianaguarda@jc.com.br

Fazenda culpa a Petrobras
COMBUSTÍVEL

Secretário da Fazenda de 
Pernambuco, Décio Padi-
lha voltou a discordar de 

Jair Bolsonaro sobre a alta nos 
combustíveis no País. Na quar-
ta-feira (18), em Manaus (AM), 
Bolsonaro classificou os pre-
ços como absurdos e destacou 
o ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) 
dos estados como o vilão.

Para Décio Padilha, o pro-
blema está na política de pre-
ços adotada pela Petrobras. “O 
problema de combustível no 
Brasil é a falta de concorrência. 
A Petrobras quinzenalmente 
estabelece um preço, dolari-
zou toda a sua produção, ali-
nhou o preço praticado no País 
à variação do barril de petróleo 

CÁSSIO OLIVEIRA
coliveira@jc.com.br

internacional e à variação do 
câmbio, sabendo que 40% é 
importado e 60% é produzido. 
As multinacionais fazem com-
posição, parte é dolarizado, 

parte não é, não entendo por-
que a Petrobras não faz isso, 
Ela está com altíssima renta-
bilidade, enquanto o País está 
em dificuldade grande”, afir-

mou o secretário em entrevis-
ta à Rádio Jornal, ontem. 

Sobre o ICMS, Décio lembrou 
que a alíquota em Pernambuco 
é a mesma desde 2016, assim, o 
imposto não seria o responsá-
vel pelo aumento nos combus-
tíveis. “Se a carga tributária do 
Brasil é alta, temos uma propos-
ta no Congresso, vote ela. Aca-
bando ICMS, ISS, Pis/Cofins, 
criando uma única alíquota na-
cional, mas não se vota isso, 
vão votar uma proposta para 
perder receita no Estado e mu-
nicípio”, criticou. 

O secretário refere-se ao pro-
jeto de reforma do Imposto de 
Renda, que tramita na Câmara 
e já teve a votação adiada duas 
vezes em plenário. Na estimati-
va de Padilha, a aprovação tra-
rá prejuízo de R$ 806 milhões à 
arrecadação em Pernambuco.
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TRIBUTOS Para Padilha, o problema está na política de preços da Petrobras

           COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - OBRAS
PROCESSO LICITATÓRIO N. 103/2021 -

TOMADA DE PREÇOS N. 004/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de 
requalificação e modernização do clube municipal do nobre
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA E RECEBIMENTO DE 
HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 09 DE SETEMBRO DE 2021, AS 
10:00 HORAS (horário local). VALOR R$ 1.394.652,12 (UM MILHÃO 
TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E 
CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS).  LOCAL: 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, e-mail: 
cplobras.paulista@gmail.com, Telefone (81)99942-1338. RETIRADA 
DO EDITAL: O Edital, informações e seus anexos podem ser 
adquiridos na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 
segunda a sexta, no horário das 07hs30min as 14hmin.

Paulista (PE), 17 de agosto de 2021.

Alexsandro de Souza Ferreira
Presidente CPL

Edital
da Assembleia de Constituição da

ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE E BEM-ESTAR 
SOCIAL 

PROSSIGO PARA O ALVO

Ao dia 27 de agosto de 2021, às 17:00 horas, no endereço Rua Santo 
Amaro, nº 73, bairro de Vista Alegre, Município de Jaboatão dos 
Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP 54.080-320, será realizada a 
assembleia de constituição da ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL PROSSIGO PARA O ALVO, com 
seguinte pauta:

 - modelo de estatuto;
 - definir grupo gestor inicial; e

- demais assuntos.

Jaboatão (PE), 20 de agosto de 2021.
_______________________________________________

COMISSÃO ORGANIZADORA
Ricardo José Camelo de Araújo


