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A Fenafisco promove na segunda-feira (8), às 16h, um debate

virtual ao vivo com o tema “Participação feminina no movimento

sindical e os impactos do sistema tributário nas desigualdades

entre homens mulheres".

O evento será conduzido pela vice-presidente da Federação,

Marlúcia Paixão, e transmitido pelo Zoom, traz como convidada a

diretora Executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia, para discutir

medidas que viabilizem a participação de mais mulheres nas

atividades sindicais e políticas, atualmente lideradas

majoritariamente por homens, e os impactos provocados pela

matriz tributária brasileira na tributação desigual de homens e

mulheres.

A live é aberta para toda a sociedade. Mais informações

www.fenafisco.org.br 

Live Fenafisco debate

participação feminina e

desigualdades

http://www.fenafisco.org.br/
http://www.fenafisco.org.br/


O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou

que a chamada PEC Emergencial será votada na próxima semana.

Segundo ele, a expectativa é que o texto tenha sua admissibilidade

aprovada na terça-feira (9) e o primeiro e o segundo turnos no dia

seguinte, se tiver acordo com a maioria dos líderes.

O presidente indiciou o deputado Daniel Freitas (PSL-SC) para a

relatoria do texto na Câmara. Lira concedeu coletiva ao chegar à
Casa para reunião de líderes que vai debater os cargos para as

presidências das comissões permanentes da Casa.

“Temos maioria para a urgência do tema do auxílio e quanto mais

rápido apreciarmos é melhor. Vai ser importante abreviar o rito

dessa PEC, pois vai oportunizar ao governo o pagamento do auxílio
em março”, disse.

Lira afirmou ainda que há possibilidade de o Plenário votar na

próxima semana a proposta que altera o marco regulatório do gás

(nova Lei do Gás) e a Medida Provisória 1007/21, que destina

crédito extra para ações emergenciais do INSS e da Receita

durante a pandemia de Covid-19.

Lira quer votar PEC Emergencial

na próxima semana



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL),

reafirmou que a votação no Senado e na Câmara da chamada PEC

Emergencial (186/19) não representa nenhum risco ao teto de

gastos. Segundo ele, são “infundadas” as especulações de que a

proposta que cria um novo auxílio emergencial vai furar o limite

estabelecido em lei.

 “Quero deixar claro que são infundadas todas as especulações

sobre furar o teto. Tanto o Senado quanto a Câmara votarão as

PECs sem nenhum risco ao teto de gastos, sem nenhuma

excepcionalidade ao teto. Essas especulações não contribuem

para o clima de estabilidade e previsibilidade”, disse Lira.

Lira reafirma: PEC Emergencial

não representa risco ao teto de

gastos



De acordo com o jornal O Extra, no entanto, o novo texto afeta os

servidores, porém não da forma como o Governo Federal planejava.

O governo poderá gastar até R$ 44 bilhões com o pagamento do

auxílio, sem que os valores sejam contabilizados no teto de gastos.

Apesar de manter o Bolsa Família no teto, a proposta apresentada

ontem desidrata parte das medidas de controle de gastos.

Antes, ao acionar o Estado de Calamidade Pública, o governo não

poderia conceder aumento de salários aos servidores por dois

anos. Agora, a proibição de reajuste só valerá durante o período a

vigência do decreto.

Permaneceram no texto-base gatilhos que impedem elevação de

gastos, como aumentos de salários e concursos públicos, quando

as despesas de Estados e municípios ultrapassarem 95% das

receitas. No caso da União, o acionamento das medidas ocorre

quando os gastos obrigatórios superarem 95% do total das

despesas.

Depois da votação em segundo turno, o texto ainda precisa ser

analisado pela Câmara dos Deputados. Caso modificado pelo

deputado, a proposta será promulgada pelo Congresso Nacional.

Salário congelado de servidores

fica de fora da PEC Emergencial



Engajado nos últimos dias em ampliar o diálogo com representantes

do mercado financeiro e do setor produtivo, o presidente da Câmara

de Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vem sinalizado que o parecer da

reforma tributária está praticamente pronto e deverá ganhar força

depois da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)

emergencial, que libera uma nova rodada do auxílio emergencial. 

A ideia é que haja ainda esta semana uma reunião de alinhamento

entre o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-AL) e os

presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Lira.  Esse

“nivelamento” terá que ser feito também com as novas lideranças,

já que houve muitas mudanças após a troca de comando da Câmara

e do Senado e nas prefeituras. A área técnica do ministério da

Economia deve se engajar e já marcou algumas conversas. 

O parecer do relator ficou pronto no ano passado, mas deve ainda

sofrer modificações em função dessas novas reuniões. Em

discussão na comissão mista do Congresso, que tem caráter

informal, a proposta deverá seguir em tramitação para votação

inicial pela Câmara, como foi acordado no ano passado pelo ex-

presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Não se espera o

rompimento desse compromisso.

Relator vai alinhar com Lira e

Pacheco parecer final de

reforma tributária



Para enfrentamento de propostas que podem precarizar o serviço

público, entre elas, a PEC Emergencial, e a reforma da

Administração Pública, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da

Febrafite aprovou a criação de uma comissão parlamentar para

acompanhar pautas legislativas de interesse da entidade.

Sob coordenação do diretor de Assuntos Legislativos, o auditor

fiscal do Rio Grande do Norte Ribamar Damasceno, a Comissão vai

permitir a formação em rede e o envolvimento de todos os

dirigentes para as ações de mobilização política da Federação no

âmbito do Congresso Nacional.

Além do diretor Ribamar, a Comissão é composta pelos vice-

presidentes da Federação Marcelo Mello (presidente da

Afisvec/RS), Maria Aparecida Meloni (Presidente da Affemg/MG) e

Rubens Roriz (presidente da Aafit/DF). Também integram o grupo de

trabalho: Antônio Pereira (vice-presidente da Afrafep/PB), Warley

Braga Hildebrand (presidente da Fiscosul/MS), Liberman Bichara

Moreno (presidente da Affeam/AM), entre outros.

Cerca de 45 dirigentes das Associações Filiadas à Febrafite e dos

Planos de Saúde do Fisco participaram da reunião virtual que

contou ainda com convidados para falar sobre o cenário político e

proposta para a conformidade tributária.

Presidente da Fiscosul integra

comissão para acompanhar

reformas



O Brasil deve sair do ranking das 10 maiores economias do mundo

em 2020. Com a queda de 4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) no

ano passado, em comparação com 2019, o país desce da 9ª para a

12ª colocação. O levantamento foi feito pela Austin Rating.

O ranking considera o PIB nominal do país, ou seja, em valores

correntes. O cálculo é feito em dólar. O Brasil deve ser ultrapassado

pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia em 2020. Nem todos

os países já divulgaram os dados oficiais da economia em 2020.

A atividade econômica brasileira teve o maior recuo desde 1996,

considerando a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), e a maior desde 1990, se levarmos em

conta a série histórica do BC (Banco Central), iniciada em 1962.

Brasil sai do ranking das 10

maiores economias do mundo



O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou queda de 4,1% em

2020, na comparação com o ano anterior. O resultado foi divulgado

na 4ª feira (3.mar.2020) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística).

Foi a maior queda desde 1996, início da série histórica do IBGE.

Pelos dados do Banco Central, o resultado configura o maior tombo

desde 1990. Em valores correntes, chegou a R$ 7,4 trilhões. O PIB

representa, em valores monetários, todos os bens e serviços finais

produzidos no país em determinado período. Serve para medir a

atividade econômica e riqueza de uma região.

PIB brasileiro despenca e tem

maior queda em 24 anos



Mais de 10 milhões de senhas de e-mails de brasileiros foram

vazadas em um esquema que expôs 3,2 bilhões de senhas no

mundo inteiro. Cerca de 70.000 são do setor público, como e-mails

da Câmara dos Deputados, do Senado ou do STF (Supremo Tribunal

Federal).

O arquivo com as 3,2 bilhões de senhas, de 100 GB, foi publicado

em 17 de fevereiro no mesmo fórum onde, em janeiro, hackers

colocaram à venda bases de dados que comprometeram 223
milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros.

Os dados vazados podem ser baixados de forma gratuita. O nome

do arquivo é “Comb”, uma sigla para “compilation of many breaches”

(compilação de muitas violações).

Em 2017, outro megavazamento expôs 1,4 bilhão de senhas. É
possível que muitos dos dados vazados agora sejam os mesmos

arquivos vazados há 4 anos. Ainda não se sabe se existe alguma

ligação entre os hackers. Entre os dados estão 10 milhões de

senhas que se referem a credenciais de e-mails de domínio “br”.

Mas cerca de 26 milhões de domínios em todo o mundo foram

afetados, portanto, o número de brasileiros atingidos pode ser

ainda maior.

Megavazamento global expõe

10 milhões de senhas de

brasileiros



Com a saída de Roberto Castello Branco da presidência da

Petrobras, quatro conselheiros da estatal indicados pelo governo

renunciaram aos seus cargos. São eles: Omar Carneiro da Cunha,

João Cox, Nivio Zivian e Paulo Cesar de Souza. A recondução dos

quatro havia sido proposta pelo governo em ofício do Ministério de

Minas e Energia do último dia 19.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Omar

Carneiro atribuiu sua decisão de renunciar ao cargo à substituição

de Castello Branco pelo general Joaquim Silva e Luna, mudança

criticada por ele.

“Em virtude dos recentes acontecimentos relacionados às

alterações na alta administração da Petrobras, e os

posicionamentos externados pelo representante maior do

acionista controlador, não me sinto na posição de aceitar a

recondução de meu nome como conselheiro. A mudança proposta

pelo acionista majoritário, embora amparada nos preceitos

societários, não se coaduna com as melhores práticas de gestão,

nas quais procuro guiar minha trajetória empresarial.”

João Cox Neto e Nivio Ziviani alegaram que não continuarão por

razões pessoais. Paulo Cesar de Souza e Silva pediu para não ser

reconduzido porque “seu mandato será, em breve, interrompido”.

“Eventuais substitutos indicados pelo acionista controlador serão

submetidos ao processo de análise de gestão e integridade da

companhia e objeto de análise pelo comitê de pessoas”, diz a

estatal. Apenas dois militares indicados pelo Executivo seguem

como conselheiros.

Quatro conselheiros da

Petrobras renunciam após troca

na presidência



Na semana passada, ao apresentar as regras para declaração do IR

2021, referente aos rendimentos recebidos no ano anterior, a

Receita Federal informou que "o auxílio emergencial e o auxílio

emergencial residual são considerados rendimentos tributáveis e

devem ser declarados como tal na ficha de rendimentos recebidos

de pessoa jurídica".

O governo chama de "auxílio emergencial" o pagamento de R$ 600

ou R$ 1.200 feito aos trabalhadores informais entre abril e agosto

de 2020. Quando o benefício foi reduzido à metade, entre setembro

e dezembro, passou a ser chamado de "auxílio emergencial

residual". Rendimentos tributáveis são aqueles sobre os quais é

preciso pagar imposto de renda, como salário, pensões, renda de

aluguel e ganhos de capital de investimentos.

A Receita esclareceu ainda que "o contribuinte que tenha recebido

rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 no ano-

calendário 2020 deve devolver os valores recebidos do auxílio

emergencial, por ele e seus dependentes". 

Caso a devolução não tenha sido feita até 31 de dezembro de

2020, o próprio sistema da Receita Federal vai gerar um DARF

(Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para pagamento

dos valores a serem devolvidos. De acordo com o Fisco, a

expectativa é de que 3 milhões de pessoas que receberam o auxílio

emergencial em 2020 devolvam o benefício através da declaração

do imposto de renda.

IRPF: 3 milhões de

brasileiros terão que

devolver auxílio



Sem data prevista para a apresentação do relatório da reforma

tributária no Congresso, um grupo de empresários passou a apoiar

uma proposta simplificada da medida, em mais um movimento para

pressionar pela aprovação da mudança no sistema de impostos.

Em manifesto que deve ser entregue ao ministro da Economia,

Paulo Guedes, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur

Lira (PP-AL), o Brasil 200 vai defender o chamado Simplifica Já, que

cria ICMS e ISS nacionais, sem unificar esses tributos, e prevê a

desoneração parcial da folha.

O texto não é novo e chegou a ser protocolado como substitutivo

às propostas de emenda à Constituição (PEC) sobre reforma

tributária que tramitam no Congresso. Mas agora ganhou o apoio

pelo manifesto assinado por 118 entidades de setores distintos. O

grupo deve vir a Brasília ainda neste mês, em comitiva, para falar

com parlamentares sobre o projeto. Além da alternativa à reforma,

o grupo aposta em outra iniciativa: a criação da frente parlamentar

da desoneração da folha de pagamento.

Com reforma travada,

empresários pressionam por

desoneração da folha



Agora que os democratas controlam a Casa Branca e o Congresso,

o presidente Joe Biden e outros líderes do partido tentam aumentar

os gastos públicos para reviver a economia e enfrentar a

desigualdade de renda no país. Elizabeth Warren, senadora por

Massachusetts, Pramila Jayapal, representante do distrito de

Washington, e Brendan Boyle, deputado pela Pensilvânia, querem

que os ultra-ricos paguem por isso.

Os três democratas apresentaram a Lei de Impostos

Ultramilionários na segunda-feira (1). A proposta prevê um imposto

anual de 2% sobre o patrimônio líquido das famílias e de fundos

entre US$ 50 milhões e US$ e 1 bilhão, além de uma sobretaxa

anual de 1% sobre ativos acima de US$ 1 bilhão.

A polêmica proposta, que é copatrocinada pelo senador de Vermont

Bernie Sanders e outros, é semelhante à que Warren apresentou

em 2019 como candidata democrata às primárias. Tributar os ricos

serviu como principal forma de Warren e Sander financiarem seus

planos para expandir a cobertura de saúde, assistência infantil e

outras propostas quando disputavam a indicação do partido.

Cerca de 100 mil famílias americanas estariam sujeitas ao imposto,

que arrecadaria cerca de US$ 3 trilhões em uma década, de acordo

com análise fornecida pelos parlamentares. A proposta foi

conduzida pelos professores Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, da

Universidade da Califórnia em Berkeley, que são bem conhecidos

pelo trabalho de esquerda sobre desigualdade de renda e riqueza.

A estimativa de receita é maior do que a fornecida a Warren durante

a campanha, em parte porque a riqueza no topo, principalmente

entre os bilionários, cresceu nos últimos dois anos e deve continuar

aumentando, disseram eles. Dois anos atrás, eles estimaram que a

medida arrecadaria US$ 2,75 trilhões ao longo de uma década e

afetaria 75 mil famílias.

EUA: Democratas querem

taxar ‘ultra-milionários’



A vontade é de chorar quando o placar anuncia a gasolina em

"promoção" sendo vendida a R$ 5,59. No posto de combustível da

Avenida Marechal Deodoro, saída para Sidrolândia, é este o valor do

litro da gasolina para quem paga à vista depois do último aumento

anunciado na segunda-feira (1º). Já quem for pagar no cartão de

crédito, o preço sobe para R$ 5,74.

Chefe de pista no posto, José Cleber Trindade, de 41 anos, explica

antes a gasolina estava a R$ 5,39 e que o preço deve se manter R$

0,20 a mais se não houver novo reajuste na refinaria.Na tentativa

dos motoristas de ver render mais o valor abastecido, o etanol vem

ganhando preferência, e por consequência, também sofreu

reajuste. "Foi por conta da grande procura, o etanol estava antes R$

3,89 e subiu também para R$ 4,19", diz.

Advogado, Genivaldo Gomes da Silva, de 65 anos, também não sabe

mais o que fazer depois de três aumentos seguidos. "Antes

falavam que a culpa era do PT, agora a gente já sabe de quem é. As

pessoas têm que escolher: comer ou abastecer e ninguém toma

uma providência".

O Procon diz que está de olho no aumento repassado aos

consumidores. Nessa semana, autuou um posto de combustível por

aumentar o preço da gasolina três vezes no mesmo dia. Caso o

consumidor perceba irregularidades, deve entrar em contato com o

Procon pelo número 151.

Aumento da gasolina: no MS

motorista diz que "come ou

abastece"



A Avaliação de Desempenho Individual de 2021 já possui um

cronograma de atividades. O ciclo terá início no dia 15 de abril com o

preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual

(PGDI) e seguirá até o dia 31 de maio de 2021. Neste primeiro

passo, o gestor e o liderado descrevem as entregas que deverão

ser cumpridas ao longo do ano com validação do servidor via

sistema.

Entre os dias 02 de agosto a 17 de setembro será realizado o

acompanhamento, onde o servidor e o gestor analisam o

desenvolvimento de cada uma das entregas planejadas, as

dificuldades, avanços e expectativas de resultados através do

feedback.

Posteriormente, entre os dias 03 de novembro a 17 de dezembro,

os servidores realizarão o preenchimento do Termo de Avaliação de

Desempenho Individual (Tadi), que consiste na autoavaliação do

servidor, avaliação do líder e dos liderados, se for o caso.

Já as últimas etapas de publicação do resultado da ADI no Diário

Oficial do Estado e a homologação e publicação do resultado final

acontecerão nos dias 17 de fevereiro e 27 de março de 2022,

respectivamente.

SAD publica cronograma do

PGDI 2021



O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul já disponibilizou o

Informe de Rendimentos – ano calendário de 2020 dos servidores

ativos, inativos e pensionistas. O documento é obrigatório para a

declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Para emitir o documento, basta o servidor acessar

www.portaldoservidor.ms.gov.br, clicar no menu “Serviços”,

escolher a opção “Informe de Rendimentos” e inserir matrícula e

senha utilizada para entrar no portal.

Em formato PDF, o documento traz informações da fonte pagadora;

dos rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte;

rendimentos isentos e não tributáveis; rendimentos sujeitos à

tributação exclusiva; rendimentos recebidos acumuladamente e

informações complementares.

De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Administração e

Desburocratização (SAD), Ana Nardes, a novidade de 2021 é que o

comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda

retido na fonte também foi disponibilizado no aplicativo MS Digital.

Servidores já podem emitir

Informe de Rendimentos

2020



Desejamos a todos um

excelente final de semana.

@sindifiscoms Sindifisco-MS

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