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RELATÓRIO
O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 está encerrando — termina às 23h59 do
próximo dia 31 —, e ainda é possível acertar as contas com a Receita Federal e ao mesmo tempo ajudar
outras pessoas. Os contribuintes podem destinar parte do seu IR a instituições socioassistenciais sem pagar
nenhum valor a mais. A Campanha Restitua Amor, criada pela Prefeitura de Natal, continua incentivando os
natalenses a dar essa destinação social aos recursos. A campanha sensibiliza o contribuinte a destinar até 6%
do imposto devido para os Fundos Municipais da Pessoa Idosa (Fumapi) e da Infância e Adolescência (FIA).
São com esses recursos que instituições filantrópicas conseguem executar e até ampliar projetos sociais que
atendem crianças, adolescentes e idosos na capital potiguar.
Ser uma democracia ocidental estruturada em uma economia de mercado, e estar localizado próximo aos
mercados europeu e norte-americano, ajudará o Brasil a se beneficiar da busca cada vez maior de outros
países por segurança energética e alimentar. Contudo, é fundamental que o país se destaque também como
uma potência verde que preserva recursos ambientais e avança na transição para fontes limpas de energia.
Estas foram as previsões apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem (18/05) durante o
Congresso Mercado Global de Carbono – Descarbonização & Investimentos Verdes. O evento, do qual
participam ministros, secretários, empresários e autoridades, segue até amanhã (20/05) no Museu do Meio
Ambiente, localizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
O Plenário do Senado aprovou, na terça-feira (17/05), a Medida Provisória que flexibiliza regras do
transporte aéreo. Conhecida como MP do Voo Simples, a matéria tem validade até o dia 1º de junho e foi
aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão, relatado pelo senador Carlos Viana (PL-MG). Como foi
modificada no Senado, a matéria volta para análise da Câmara dos Deputados. Ele disse que o custo do
despacho seria dividido entre todos os passageiros e fez um apelo pelo futuro e pela modernidade do setor
aéreo.
Faltando 13 dias para o término do prazo de entrega do Imposto de Renda 2022, 114.420 potiguares ainda
não enviaram suas declarações para a Receita Federal. Ao todo, o órgão estima que 358.000 pessoas devem
declarar seus rendimentos no Rio Grande do Norte, um aumento de 7,19% no comparativo com a estimativa
de 2021 (334.000). Prazo final vai até 31 de maio. As restituições serão pagas em cinco lotes, sempre no
último dia do mês e iniciando já em maio. As datas serão: 31/05, 30/06, 29/07, 31/08 e 30/09.
A energia solar está assumindo cada vez mais protagonismo no mundo e o Brasil, hoje líder em energia solar
na América Latina, deve se tornar um dos principais mercados globais nos próximos anos, podendo atingir
54 gigawatts (GW) de capacidade solar total até 2026. É o que informa o "Global Market Outlook for Solar
Power 2022-2026", estudo internacional lançado na Alemanha na semana passada durante a Intersolar
Europe, maior feira europeia do setor. O relatório anual aponta que, apesar dos impactos sem precedentes
causados pela pandemia de covid-19 no globo a capacidade instalada solar dobrou nos últimos três anos.
A Assembleia Geral de Credores do Grupo Itapemirim votou ontem (18/05) pelo afastamento do empresário
Sidnei Piva de Jesus do comando do negócio. Os credores inda aprovaram contratação de Eduardo
Abranhão, sócio de consultoria Transconsult, para ser o novo gestor judicial. O afastamento foi aprovado
por quase a totalidade dos credores: 99,39%. O novo gestor terá de apresentar um cronograma de
pagamentos para adequar o plano a realidade operacional da empresa.
O sentimento de maior cautela voltou a dar o tom nos mercados financeiros ontem (18/05), com queda das
Bolsas globais e nos preços das commodities. Riscos relacionados a inflação e ao crescimento da atividade
econômica em escala global voltaram a pesar no humor dos investidores. No Brasil, o Ibovespa encerrou o
dia em bixa de 2,34% aos 106.247 pontos, puxado para baixo pelas ações de commodities e dos grandes
bancos. Foi a primeira queda após cinco sessões de alta.

Já estão prontos a campanha publicitária e os sistemas para os trabalhadores comprarem com dinheiro do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ações da Eletrobras no processo de privatizção da
empresa, aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) ontem (18/05). O potencial para a compra com
recursos do FGTS é R$6 bilhões. O governo espera uma venda expressiva com o dinheiro do Fundo, assim
como já aconteceu em operações de capitalização da Petrobras. O trabalhador terá a opção de escolher uma
administradora de FMP-FGTS, autorizá-la a consultar o seu saldo e repassar à Caixa a solicitação de pedido
de reserva para a compra de ações. Em caso posterior de venda das ações pelo titular, os recursos retornarão
para a conta do FGTS do trabalhador.
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