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Depois de apresentar lista de 35 projetos “prioritários” para serem

votados pelo Congresso, incluindo temas de costumes, o

presidente Jair Bolsonaro ouviu dos novos presidentes da Câmara,

Arthur Lira (PSL-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que a

agenda do Parlamento é bem menor. 

Eleitos para comandar o Legislativo com o apoio do presidente, os

dois apresentaram agenda que exclui temas de interesse da equipe

econômica do governo, como as privatizações. A lista de 35

propostas, sem a indicação de urgência e preferência entre os

temas, mostrou que o Palácio do Planalto não planeja aprovar

reforma relevante na segunda metade de seu mandato.

As reformas tributária e administrativa estão na relação de

prioridades, mas sem nenhuma ênfase. Este é o último ano que o

governo tem para tentar aprovar reformas institucionais, uma vez

que 2022 é ano eleitoral.

Congresso deve enxugar

‘prioridades’ do governo



Agora, com aliados de Bolsonaro no comando do Congresso,

Guedes perde o argumento de que o parlamento trava reformas,

avaliam servidores. Com as presidências da Câmara, do Senado e

das mais importantes comissões ocupadas por aliados do

presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o funcionalismo público

teme que a agenda da reforma administrativa — proposta que

muda a realidade da categoria — avance sem ajustes e

negociações com os servidores.

Em entrevista ao Metrópoles, Alberto Ledur, coordenador executivo

da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos

Estaduais (Fenamp) e representante do Movimento a Serviço do

Brasil, grupo que defende os interesses do funcionalismo, ponderou

sobre a atuação do Congresso sobre o tema.

“A nossa intenção é mostrar para a sociedade o impacto das

mudanças, por exemplo, no atendimento na ponta. Cortar jornada e

salário de servidores significa, na prática, menos médicos,

enfermeiros, professores”, explica.

O Movimento a Serviço do Brasil é formado por 30 entidades,

presentes em todas as unidades da federação, e representam mais

de 400 mil servidores de carreiras administrativas do Judiciário,

Ministério Público e fiscais tributários estaduais e distritais.

O Brasil tem cerca de 12 milhões de funcionários públicos nos

níveis federal, estaduais e municipais. Somente a União, por

exemplo, tem 600 mil empregados ativos. Caso sejam aprovadas,

as mudanças deverão ter efeito escalonado.

Pacheco e Lira entram na mira

de servidores contra reforma

administrativa



mulheres (66,2%);

pessoas de 25 a 34 anos (62,5%);

os que estudaram só até o ensino fundamental (70,6%);

moradores do Nordeste (66,9%)

homens (38,1%);

pessoas de 35 a 44 anos (35,9%);

os que têm ensino superior (45,7%);

moradores do Norte e do Centro-Oeste (36,3%);

Levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas mostra que mais da

metade da população brasileira diz não ter conhecimento sobre as

principais reformas propostas pelo governo e que aguardam

votação no Congresso.

São 61,7% os que dizem não estar informados sobre textos como

a reforma tributária, a reforma administrativa, a PEC Emergencial e

o plano de privatizações do governo. Só 33,3% disseram ter

conhecimento sobre as propostas. Outros 5% não souberam

responder. Eis a íntegra da pesquisa (295 KB).

Eis os recortes do levantamento, por grupo:

quem menos conhece as reformas

quem mais conhece as reformas

Os dados da pesquisa foram coletados de 22 a 26 de janeiro, por

meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram

consideradas 880 entrevistas com moradores de 208 municípios

brasileiros, nos 26 Estados e no Distrito Federal. A margem de erro

é estimada em 3,5 pontos percentuais e o grau de confiança do

estudo é de 95%.

62% dos brasileiros não

conhecem reformas no

Congresso



Quatro meses depois de fazer críticas públicas contra o

desmatamento no Brasil, o presidente Joe Biden e membros do alto

escalão do novo governo dos EUA receberam nesta semana um

longo dossiê que pede o congelamento de acordos, negociações e

alianças políticas com o Brasil enquanto Jair Bolsonaro estiver na

Presidência.

O documento de 31 páginas, ao qual a BBC News Brasil teve

acesso, condena a aproximação entre os dois países nos últimos

dois anos e aponta que a aliança entre Donald Trump e seu par

brasileiro teria colocado em xeque o papel de "Washington como

um parceiro confiável na luta pela proteção e expansão da

democracia".

"A relação especialmente próxima entre os dois presidentes foi um

fator central na legitimação de Bolsonaro e suas tendências

autoritárias", diz o texto, que recomenda que Biden restrinja

importações de madeira, soja e carne do Brasil, "a menos que se

possa confirmar que as importações não estão vinculadas ao

desmatamento ou abusos dos direitos humanos", por meio de

ordem executiva ou via Congresso.

A mudança de ares na Casa Branca é o combustível para o dossiê,

escrito por professores de dez universidades (9 delas nos EUA),

além de diretores de ONGs internacionais como Greenpeace EUA e

Amazon Watch. Consultado pela BBC News Brasil, o Palácio do

Planalto informou, via Secretaria de Comunicação, que não

comentará o dossiê.

Biden pode suspender acordos

comerciais entre EUA e governo



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) confirmou trocas de peças

importantes no comando do Estado em 2021. Assim como

antecipou à coluna Jogo Aberto, do Campo Grande News, ele

anunciará mudanças na equipe depois do Carnaval.

Durante evento na Sanesul, na sexta-feira (04.02), Reinaldo avisou

que as substituições serão amplas, mas sem citar qualquer nome.

"Depois do Carnaval, vamos anunciar as mudanças que não serão

apenas na Seinfra. Outras pastas também terão alterações",

confirmou.

A intenção é aumentar a produtividade em pastas de menor

rendimento, mas a principal discussão será sobre o novo secretário

de Estado de Infraestrutura. Em 11 de janeiro, o vice-governador,

Murilo Zauith, foi exonerado do cargo, atualmente ocupado

interinamente por Luis Roberto Martins de Araújo. Vários nomes já

foram cogitados para o posto, mas o de maior força é do atual

secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo

Riedel, apontado como futuro candidato à sucessão de Reinaldo.

Reinaldo Azambuja confirma

trocas no 1º escalão



O pagamento do IPVA 2021 somou R$ 405 milhões até o dia 29 de

janeiro. A data foi o prazo final para o pagamento à vista com

desconto de 15% ou da primeira parcela do tributo sem multa. O

tributo estadual é o segundo mais importante para a execução das

políticas públicas, ficando atrás apenas do ICMS.  Ao todo foram

encaminhados 1,1 milhão de carnês - número correspondente a

frota de veículos sul-mato-grossense.

“O IPVA é um tributo de extrema importância na composição do

caixa do Estado e dos municípios, além de ser a segunda principal

fonte de arrecadação da gestão estadual. Os pagamentos estão

dentro da média histórica dos anos anteriores. Os recursos serão

destinados a execução das políticas públicas de governo como

Educação, Segurança Pública, Saúde, Infraestrutura, entre outras”,

pontuou Secretário de Fazenda Felipe Mattos.

De acordo com o Chefe da Unidade de Fiscalização do IPVA, Paulo

Sérgio Monteiro Ferreira, quase 438 mil proprietários de veículos

automotores optaram pelo pagamento à vista, com 15% de

desconto. “Com o pagamento à vista foram arrecadados cerca de

R$ 374 milhões. Já os referentes a primeira parcela somaram

pouco mais de R$ 30 milhões. O valor representa 45% do total

anual previsto pela Sefaz-MS, que divulgou expectativa de

arrecadação de aproximadamente R$ 890 milhões neste ano”,

informou.

IPVA 2021: pagamentos até

janeiro somam R$ 405 milhões



O governo federal deu “calote” no governo do Estado e nos

municípios sul-mato-grossenses na primeira parcela deste ano do

acordo judicial que garante o ressarcimento pelas perdas por 24

anos com a Lei Kandir. A União deveria ter repassado R$ 10,8

milhões no mês passado. Este valor deve ser pago mensalmente

até o fim do ano, totalizando R$ 130 milhões.

O atraso é motivado pela demora do Congresso Nacional em votar o

Orçamento deste ano, que deveria ter ocorrido no ano passado,

mas que não aconteceu por causa da falta de consenso na

definição de quem presidiria a Comissão Mista do Orçamento.

No ano passado, o repasse anual foi garantido por meio de

reformulação no Orçamento, sendo o valor total repassado de uma

só vez em dezembro. Por ano são R$ 4 bilhões para todos os

governos estaduais e as prefeituras do Brasil.  

União atrasa repasse de

compensação da Lei Kandir ao

Estado



A Paper Excellence ganhou o processo de arbitragem contra a J&F e

passará a ter 100% das ações da Eldorado Brasil Celulose, empresa

com sede em São Paulo, cuja única unidade industrial está

localizada em Três Lagoas, cidade distante 326 quilômetros de

Campo Grande.  

A Paper Excellence pertence ao bilionário indonésio Jackson

Widjaja e, embora tenha unidades em todo o planeta, tem seu

quartel-general na Holanda. A Eldorado Brasil Celulose, antes da

decisão, era controlada pela J&F, holding que pertence aos irmãos

Wesley e Joesley Batista, que também são donos, dentre outras

empresas, dos frigoríficos JBS.  

Antes da decisão, a J&F tinha 51% do capital, e a Paper Excellence,

49%.  

Paper Excellence vai ficar com

100% da Eldorado Celulose



O prazo para adesão do Refis foi prorrogado até 26 de fevereiro.

Está incluindo a negociação da parte daqueles cuja inadimplência

decorreu da situação de emergência em saúde pública causada

pela pandemia da Covid-19.

As dívidas que podem ser negociadas são aquelas que venceram

até o dia 31 de julho de 2020, constituídas ou não, as

espontaneamente denunciadas pelo sujeito passivo, inclusive

aquelas ajuizadas e protestadas.

Contribuintes têm até 26 de

fevereiro para aderir ao Refis



Com uma proposta inovadora para construção de uma rede de

líderes disruptiva, engajada e conectada atuando na gestão pública,

representantes da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS)

participaram do iLabthon, primeira maratona internacional para a

criação de laboratórios de inovação no setor público.

De acordo com o Gestor da Unidade de Capacitação da Sefaz,

Auditor Fiscal da Receita Estadual Esaú Rodrigues de Aguiar Neto,

participaram do evento 259 equipes, oriundas de 22 unidades da

Federação e de quatro países diferentes.  O time SQUAD, formado

por Esaú mais os trainees em Gestão Pública pela Vetor Brasil

alocados no Governo do Estado, Luísa Tristão Barbosa e Daniel

Santana, foi muito bem avaliado na maratona internacional.

Conforme o grupo, a partir de rodas de conversa e aplicação de

diagnóstico organizacional, foi possível perceber a fragilidade do

papel da liderança no governo. “Muitas vezes, os líderes

desempenham papéis de executores e de controle, e não atuam no

desenvolvimento e engajamento de suas equipes. Assim,

pensamos na criação de um lab de inovação voltado ao

desenvolvimento de lideranças, algo como uma fábrica de líderes”,

reforçou Daniel.

Equipe da Sefaz participa de

maratona internacional de

inovação



Mato Grosso do Sul registrou aumento na arrecadação própria no

ano de 2020 na comparação com o ano anterior. Isso mesmo na

pandemia de coronavírus, que derrubou a economia do País. O

incremento foi de mais de 16%, já que a receita saltou de R$ 15,6

bilhões para 18,2 bilhões - conforme dados do Portal da

Transparência.  

Levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que o bom

desempenho da economia estadual resulta na alta de 41% na

arrecadação do ICMS da agropecuária e agroindústria. A pecuária,

soja, milho, madeira e cana de açúcar são os carros-chefe da

produção local.

“Esses segmentos tiveram um desempenho muito favorável no ano

passado. Houve aumento no preço dos produtos, crescimento da

área plantada e maior eficiência na produção”, afirmou o secretário

da Fazenda de Mato Grosso do Sul, Felipe Mattos, em entrevista ao

jornal.

Além de Mato Grosso do Sul, outros setes estados brasileiros

tiveram crescimento real na arrecadação de tributos no período

analisado. São eles Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amazonas,

Rondônia, Roraima e Alagoas. Todos têm a agropecuária como

protagonista da economia. As outras 19 unidades federativas do

Brasil, incluindo o Distrito Federal, perderam receita na comparação

2019/2020. O levantamento da Folha de São Paulo foi feito com

base em relatórios de execução orçamentária.

Aumento na arrecadação

do Estado impulsiona

investimentos



Desejamos a todos um

excelente final de semana.

@sindifiscoms Sindifisco-MS

Leia mais no nosso site www.sindifisco-ms.org.br

 

Siga nossas Redes Sociais

http://www.sindifisco-ms.org.br/

