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ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

P
or maior autonomia e
pela possibilidade de
uma administração tri-
butária cada vez mais

qualificada, o Sindicato dos Au-
ditores-Fiscais (Sindifisco-RS) e
a Associação dos Auditores-Fis-
cais da Receita Estadual (Afis-
vec) se reuniram ontem no 4º
Fórum da Administração Tribu-
tária. Realizado no Auditório
Dante Barone da Assembleia Le-
gislativa, o evento trouxe espe-
cialistas para discutir o fortaleci-
mento e o caminho para a inde-
pendência da categoria.

O presidente do Sindifisco-
RS, Celso Malhani, colocou-se
como defensor do debate perma-
nente para que a administração
tributária venha a se qualificar
para melhor arrecadar tributos.
Disse também que a realidade
no país é de uma divisão que so-
brecarrega os mais pobres e ali-
via os mais ricos. “Por óbvio que

a carga parece pesada para a
maioria, porque quem carrega
parte relevante dela são os tra-
balhadores através de todos os
impostos”, assinalou. “Entre os
males que debilitam a sociedade
brasileira atualmente, a sonega-
ção representa quase uma deze-
na de vezes os graves prejuízos
financeiros trazidos pela corrup-
ção que, com justiça, a todos
nós indigna”, acrescentou Malha-
ni durante seu discurso de aber-
tura do evento.

“Temos que ter um órgão for-
te e autônomo para que seja in-
dependente dos governos”, afir-

mou o presidente da Afisvec,
Marcelo Ramos de Mello. No en-
contro, ressaltou, além do deba-
te sobre autonomia, o objetivo
foi discutir o estímulo ao cresci-
mento da indústria gaúcha. Mel-
lo ainda comentou que quando
um novo secretário de Fazenda
assume, mostra preocupação
com folha, fornecedores, despe-
sas e recuperação fiscal. Com is-
so, o representante não pode se
dedicar só à administração tri-
butária. “Se tivesse um secretá-
rio de Receita ou um auditor-fis-
cal-geral, temos certeza que te-
ríamos mais recursos”, disse.

A partir de 23 de setembro os
consumidores que habilitarem
celulares irregulares no RS rece-
berão mensagens de alerta de
bloqueio, o que deve ocorrer em
8 de dezembro. A medida da
Anatel deverá ampliar a segu-
rança do consumidor, já que to-
do o aparelho celular em uso no
país deve ser certificado.

Quem estiver usando um apa-
relho irregular antes de 23 de se-
tembro não será desconectado
caso não altere o seu número.
Já aqueles que conectarem à re-
de aparelhos irregulares após
essa data serão notificados por
mensagem de texto (SMS 2828).
Após 75 dias o aparelho não irá
mais funcionar.

Rio – O cenário de elevadas in-
certezas e baixas expectativas de
produtores e consumidores expli-
ca o mau desempenho do princi-
pal parque industrial do país na
passagem de junho para julho,
conforme observou Bernardo Mon-
teiro, analista da Coordenação de
Indústria do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
A indústria de São Paulo regis-
trou uma queda de 1,1% na produ-
ção em julho frente a junho, de
acordo com os dados da Pesquisa
Industrial Mensal - Produção Físi-
ca Regional. Entretanto, no Rio
Grande do Sul o setor mostrou
um desempenho positivo, avançan-
do 4,6%, atrás somente do Espíri-
to Santo, que registrou 5,8%. Na
comparação de julho deste ano
com igual mês do ano passado a
elevação aqui no Estado é ainda
mais significativa: 13,9%.

A produção industrial recuou
em oito dos 15 locais pesquisados
pelo IBGE entre junho e julho. As
maiores quedas foram observadas
em Goiás (2,1%), Paraná (1,3%),
São Paulo (1,1%) e Minas Gerais
(1%). No acumulado do ano houve
avanço em 11 dos 15 locais. Já no
acumulado de 12 meses houve ta-
xas positivas em 13 dos 15 locais,
com destaque para o Amazonas
(11,3%) e o Pará (10%).
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F
ernando Haddad tem pouco mais de ummês para mostrar que
não é o “Andrade”. Sua unção aconteceu aos 45 minutos do se-
gundo tempo, quando a vitimização de Lula já tinha rendido tudo

o que podia render. É até provável que o PT tenha perdido uma sema-
na de propaganda ao esticar desnecessariamente a corda.

Haddad entra em campo com o patrimônio dos bons tempos de Lula
e com a bola de ferro das malfeitorias do petismo. Seus adversários
negam que ele tenha presidido um país com emprego, crescimento e
olho na redução das desigualdades sociais. Perdem tempo, pois o sujei-
to que perdeu o emprego lembra da vida que teve. Já os petistas, inclu-
sive Haddad, embrulham o mensalão e as petrorroubalheiras numa deli-
rante teoria da conspiração. Também perdem tempo, pois o resultado
está aí e chama-se Jair Bolsonaro.

A cenografia que o PT armou ontem em Curitiba foi exemplar. O co-
missariado, reunido num hotel, anunciou que seu Diretório Nacional
decidiu, por unanimidade, colocar Haddad na cabeça da chapa. Teriam
feito melhor se dissessem que carimbaram uma decisão de Lula, coisa
que até as grades da carceragem da Federal já sabiam. Há dias Haddad
fez-se fotografar sorrindo atrás de uma máscara de Lula. A partir de
hoje começa a ser testada a cena real, com Lula sorrindo atrás de uma
máscara de Haddad.

O PT e Bolsonaro têm o mesmo sonho: chegar ao segundo turno ten-
do o outro como adversário. Talvez esse seja o único projeto comum à
senadora Gleisi Hoffmann e ao general Hamilton Mourão.

Todas as projeções feitas com base nas pesquisas desembocam na
mesma pergunta: qual será a transferência de Lula? Certo mesmo é que
enquanto se espera por um crescimento de Haddad capaz de levá-lo a
um segundo turno contra Bolsonaro, algo que se poderia chamar de
eleitorado de centro espalhou seus votos entre três candidatos, Ciro
Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin têm 34% das preferências, Bol-
sonaro tem 24%.

Com o pé na estrada, Haddad oferece um projeto, goste-se ou não
dele. Seus adversários do suposto centro estão perdidos numa busca
de estratégias marqueteiras. Eduardo Jorge, candidato a vice na chapa
de Marina Silva, viu num indesejável dilema Haddad-Bolsonaro uma
oportunidade para ferir o petista: “Bolsonaro é o candidato do Lula no
segundo turno para, junto com candidato terceirizado que ele quer colo-
car na outra vaga da finalíssima, pavimentar a volta do Lula”. Com anos
de atraso, Marina usa a palavra “corrupto” para classificar Lula. Alckmin
decide atacar Bolsonaro, freia e dá marcha a ré. Já Ciro Gomes, que ne-
gociava uma chapa com Haddad, lembrou que na eleição de 2016 ele
perdeu a prefeitura de São Paulo no primeiro turno, tendo conseguido
menos votos que a soma dos nulos e em branco.

Esse clima de barata-voa dificilmente construirá candidaturas que
possam ser associadas a políticas públicas. Pode-se atribuir o leve cres-
cimento de Ciro Gomes à sua proposta de renegociação das dívidas dos
inadimplentes do sistema de crédito. Ganha uma viagem à Venezuela
quem for capaz de citar uma proposta de Geraldo Alckmin. Outro dia
ele quis contar que
pretende reforçar a
Força Nacional com
a contratação de
conscritos que dei-
xam as Forças Arma-
das, mas perdeu-se
com reminiscências.

Haddad tira o
tom de fantasia em
que o PT envolveu
sua participação na
disputa. É tão pesa-
do quanto o foi Dil-
ma Rousseff na sua
primeira campanha.
Se o poste de 2010
tinha a alavanca do
poder e do sucesso
lulista, o ex-prefeito
de São Paulo depen-
de do prédio da car-
ceragem de Curitiba.

Haddad põe o pé na estrada
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