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A UNIÃO

Dívida pública é desafio para o
orçamento, dizem deputados
No projeto do orçamento de 2019, cerca de R$ 1,42 trilhão destinam-se ao pagamento de juros, encargos e amortizações
Foto: Agência Senado
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Um dos temas que o
próximo governo e o Parlamento terão de se debruçar
é a crescente dívida pública,
que se encontra em R$ 5,2
trilhões, segundo o relatório
de dezembro da Instituição
Fiscal Independente (IFI).
No projeto do orçamento de
2019 (PLN 27/2018), aprovado nesta quinta-feira (13)
pela Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e
Metas (CMO), R$ 1,42 trilhão
se destinam ao pagamento
de juros, encargos e amortizações da dívida somente no
ano que vem.
Isso corresponde a aproximadamente 42% do total
do orçamento, estimado em
R$ 3,381 trilhões. Segundo
o deputado Bebeto Souza
Galvão (PSB-BA), membro
da CMO, trata-se de uma sangria que impede gastos com
saúde e educação e impede
que investimentos públicos
sejam realizados.
“É muito importante se
poder analisar como essa dívida chegou a esse valor. Não
é possível se comprometer
tal percentual do orçamento
anual para pagar essa dívida
sem reduzi-la”, diz o deputado.
Assim, sobram 58% do
Orçamento da União — R$
1,95 trilhão — para serem
repartidos para investimentos, saúde, educação e
assistência social. Devido à
obrigatoriedade de muitos
gastos obrigatórios, relacionados ao custeio da máquina
pública, e com os limites da
Emenda Constitucional 95,
do teto de gastos, o valor a
ser disponibilizado para os
gastos cai para R$ 1,4 trilhão.
Restrições
Relator setorial de Defesa e Justiça, o senador Wellington Fagundes (PR-MT),
observa que apesar dos números parecerem altos, na
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Oi expande rede 4,5G para
quatro cidades da Paraíba

Senador Waldemir Moka (MDB-MS), à direita na mesa, foi o relator-geral do projeto do Orçamento de 2019
hora de serem repartidos,
muitos programas ficam prejudicados.
“A restrição determinada pela emenda do teto dos
gastos limita o poder dos relatores em atender diversos
pleitos. Esse orçamento reflete este momento”, disse o
senador.
A relatora setorial de
Ciência, Tecnologia e Comunicações, senadora Ana
Amélia (PP-RS), externou sua
preocupação com os cortes e
limitações.
“Trabalhei junto com
os técnicos do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Comunicações quase R$ 1,4 bilhão em
emendas para 2019. Quando
chegou na hora, só nós liberaram aproximadamente R$ 75
milhões”, lamentou.
Emendas
O relator-geral do orçamento, senador Waldemir
Moka (MDB-MS), salientou
que os valores são determinados pela equipe econômica
do governo federal e ele apenas transcreve para a lei do
Orçamento aquilo que lhe foi
remetido.

“O governo nos envia a
estrutura da peça orçamentária. Nós podemos realizar
emendas, podemos acrescentar modificações. Mas a estrutura básica nos é entregue
pelo governo desde a Lei das
Diretrizes Orçamentárias”,
explicou Moka.
Para uma referência, o
relator-geral alocou R$ 50
milhões para o IBGE iniciar os
preparativos do censo demográfico e do censo agropecuário, que estão previstos para
2020. O Sistema Integrado
de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), tido como
prioritário pelo Exército, terá
apenas R$ 38,5 milhões para
um programa de proteção e
vigilância de mais de 17 mil
quilômetro de fronteiras. E o
programa Mais Médicos, que
está sendo reestruturado,
deve receber R$ 3,7 bilhões.
O senador João Capiberibe (PSB-AP), relator de Meio
Ambiente do projeto de orçamento, também manifestou
sua preocupação com esse
quadro.
“Não é a questão da Previdência ou dos salários dos
servidores públicos que está

sufocando o orçamento. A
questão é a administração
da dívida pública. Centenas
de outros programas estão
sendo cortados ou reduzidos
pela pressão da manutenção
da dívida pública”, afirmou.

Metodologia
Como observou o presidente da CMO, o deputado
Mário Negromonte Jr (PP
-BA), as discussões na CMO se
travaram de maneira muito
mais tranquila que nos anos
anteriores. Mas a questão
da dívida pública foi o único
item que gerou debate durante a aprovação do projeto
do Orçamento nesta quinta.
Em novembro, a dívida pública bruta atingiu o patamar de
76% do produto interno bruto (PIB), o equivalente a R$
5,2 trilhões, conforme dados
do Banco Central (BC).
No entanto, se for utilizada a metodologia do Fundo Monetário Internacional
(FMI), que considera na conta os títulos do Tesouro Nacional na carteira do BC e que
somam mais R$ 590 bilhões,
esse valor passaria dos 83%
do PIB.

Alta no preço da batata e cebola pode
deixar a ceia de Natal mais cara
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O brasileiro poderá gastar
mais com a ceia de Natal este
ano por causa do aumento nos
preços de alguns produtos hortigranjeiros. Os dados do 12º
Boletim Prohort, Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nessa semana,
mostram que a batata foi a hortaliça que apresentou as maiores
cotações na maioria das Ceasas
analisadas, em novembro.
De acordo com o boletim, a
elevação que vinha sendo verificada desde setembro atingiu,
em novembro, o percentual
máximo de 57,7% em Recife e
mínimo de 9,7% em Fortaleza.
Nas demais Ceasas, o produto
apresentou aumento de 38,6%
em Vitória, 32,2% em Goiânia,
31,1% no Rio de Janeiro, 26,3%
em Belo Horizonte, e 25,3% em
São Paulo.
Boletim indica ainda que o
preço da cebola, “cuja elevação
de preço já era esperada pela
pressão da alternância de safra”,
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Dados do 12º Boletim Prohort da Conab, divulgados na semana, mostram que a batata apresentou as maiores cotações
também vai refletir no custo da
ceia de Natal. De acordo com a
análise da Conab, O maior percentual de crescimento ocorreu
também na capital pernambucana, registrando 86,5%. Em
seguida, Goiânia (78%), Belo
Horizonte e Vitória (57%), Fortaleza e Rio de Janeiro, próximo

a 43%, e São Paulo, 39%.
Em relação aos preços das
frutas, o boletim informa que
houve redução nos preços da
banana e do mamão. “A menor
cotação para a banana foi registrada em Goiânia (16,8%),
seguida de Fortaleza (10%)”.
A capital goiana registrou tam-

bém a maior redução para o
preço do mamão (25,2%).
Segundo a Conab, o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) faz, mês
a mês, o levantamento de
preços de produtos hortigranjeiros.

A Oi encerra o ano com o serviço móvel 4,5G disponível
em 25 municípios no país. A companhia tem ampliado sua
rede móvel de 4G e 4,5G, que tem como grande diferencial a
maior velocidade e eficiência no uso da internet móvel, possibilitando velocidades até 3x mais rápidas. Os modelos de celulares mais avançados à venda no Brasil já navegam em 4,5G
– outros modelos, embora usem parcialmente a tecnologia, já
garantem melhor performance de internet nas novas redes.
Na Paraíba, as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Bayeux e Santa Rita já contam com a tecnologia.
A ampliação da rede móvel é, ao lado da expansão da
rede de banda larga por fibra ótica residencial (FTTH, fiber
to the home), um dos principais projetos estruturantes da
Oi, previstos no plano de Recuperação Judicial aprovado pela
maioria dos credores no final do ano passado. O objetivo principal desses projetos é garantir a sustentabilidade futura da
companhia no mercado de telecom brasileiro, e, para isso, a
Oi deverá fazer um investimento total de R$ 21 bilhões nos
próximos três anos. As ofertas de banda larga por fibra óptica
residencial já estão disponíveis em 28 cidades (25 dessas entregues este ano), com internet até 200 mega.
Prêmio
A Intelbras, indústria 100% brasileira, foi a ganhadora
do 8º Prêmio Líderes do Brasil 2018 e Líderes de Santa Catarina 2018. As premiações, que aconteceram nos dias 11,
na cidade de São Paulo, e no dia 18, na capital catarinense,
são um dos maiores reconhecimentos nacionais do talento,
competência e comprometimento dos executivos atuantes
no País, para um Brasil melhor e mais competitivo. Em São
Paulo, o reconhecimento foi recebido pelo presidente da
Intelbras, Altair Silvestri e em Florianópolis pelo Sr. Jorge
Freitas, Presidente do Conselho Administrativo.

Há vagas
A Atento, maior provedora de serviços de gestão de
clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO)
na América Latina e uma das líderes mundiais em seu setor,
anunciou a abertura de 3.764 vagas de emprego no país, sendo
3.165 para a área de atendimento ao cliente e 599 para atuação
em trade marketing. Nos Estados do norte e nordeste estão
disponíveis 154 vagas, todas para a área de trade marketing,
para os cargos de Consultor, Promotor de Vendas e Supervisor
de Serviços Presenciais. São 54 oportunidades localizadas no
Maranhão, 53 no Pará, 19 em Pernambuco, 10 na Bahia, três
no Ceará, duas em Sergipe, duas no Piauí, duas em Tocantins,
duas no Amazonas, uma no Rio Grande do Norte, uma na Paraíba, uma em Alagoas, uma em Roraima, uma em Rondônia, uma no Amapá e uma no Acre. É possível se candidatar
até 23 de dezembro enviando e-mail para recrutamento@
atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD,
ou pelas redes sociais: Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento).
Compras
O site de compras eBay divulgou quais os produtos
mais buscados por brasileiros em 2018. Smartphones – especialmente iPhones – foram os produtos mais procurados
pelos consumidores tupiniquins. A lista inclui (na ordem):
iPhone X, iPhone 7, PlayStation 4, Drones, Bonecos Funko
Pop e Relógios. “O ranking reforça o amor dos brasileiros
por produtos de tecnologia e seu foco em encontrar preços
mais atraentes, o que, na maior parte dos casos, pode ser
feito na nossa plataforma”, declarou Juliana Camargo, Líder
de Shopping Experience no eBay América Latina.
Executivo
A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada
na oferta de serviços e soluções de tecnologia da informação e
comunicação, anuncia a contratação de Alex Vieira como novo
vice-presidente comercial da companhia. O executivo assume
o cargo com a missão de liderar o projeto de expansão e consolidação da marca Squadra Tecnologia em todo o País.

Aproximação
A Midway Financeira, responsável pelos cartões Riachuelo, deu início à emissão do Cartão Riachuelo Visa com
tecnologia de pagamento por aproximação, o primeiro
cartão Co-branded a trazer esta funcionalidade no Brasil.
O cartão possibilita efetuar pagamentos por aproximação
diretamente no terminal habilitados sem a necessidade
de passar ou inserir o cartão e em algumas situações, sem
digitar senha. A tecnologia conta com os mesmos padrões
de segurança dos cartões de chip.

