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ECONOMIA
DÓLAR
Depois de ter atingido a cotação mais baixa em nove
meses na sexta-feira (29), o dólar subiu mais de 1%
ante o real ontem (2), para o patamar de R$ 3,49. O
movimento foi causado pelo leilão de US$ 2 bilhões em
swap cambial reverso realizado pelo Banco Central.

AVISOS, ATAS EEDITAIS

RECEITA

Contribuinte já
pode começar
a preparar
IR de 2017
FOLHAPRESS

O contribuinte já pode
começar a preparar a de-
claração do Imposto de
Renda de 2017. É que a Re-
ceita Federal já disponibi-
lizou o rascunho do IR do
próximo ano.

Trata-se de um apli-
cativo que permite o
preenchimento prévio
de algumas informações
que comporão a declara-
ção do IR do exercício
2017, referentes aos ren-
dimentos de 2016. Entre
as principais informa-
ções que poderão ser
incluídas no rascunho
estão os pagamentos de
despesas médicas.

O aplicativo pode
ser utilizado em com-
putadores e/ou disposi-
tivos móveis (tablets e
smartphones) com sis-
temas operacionais An-
droid e iOS (Apple).

MAIS CRÉDITO

Governo altera
regras de fundos
FOLHAPRESS

Para incentivar um
maior uso dos fundos
constitucionais e dos de
desenvolvimento, o go-
verno aprovou duas me-
didas que aumentam a
participação desses fun-
dos em projetos em infra-
estrutura e que permite a
renegociação da dívida de
devedores inadimplentes.

O objetivo é destra-
var créditos parados nos
fundos e permitir uma
participação maior em
projetos de infraestru-
tura nas regiões onde
eles atuam. As medidas
foram tomadas ontem
(2), em reunião extraor-
dinária do CMN (Con-
selho Monetário Nacio-
nal), órgão que reúne
os ministérios da Fazen-
da, do Planejamento e o
Banco Central.

Os fundos de desen-
volvimento da Amazô-
nia (FDA), do Nordeste
(FDNE) e do Cen-
tro-Oeste (FDCO) agora
podem participar com até
90% do capital fixo de
obras de infraestrutura e
em até 80% do investi-
mento total dos projetos.

Até a aprovação da medi-
da, os limites eram 80%
para o capital fixo e 60%
para o investimento total.

Os limites aprova-
dos para esses fundos
foram equiparados aos
dos fundos constitucio-
nais de financiamento do
Norte (FNO), do Nordeste
(FNE) e do Centro-Oeste
(FCO), e do Programa Sa-
neamento para Todos.

A outra medida per-
mite que esses fundos
constitucionais de finan-
ciamento possam abrir
processos de renegocia-
ção de dívida com deve-
dores inadimplentes até
o final de 2012. As regras
da renegociação são o li-
mite de dez anos para o
pagamento e a amortiza-
ção mínima de 10% no
ato do acordo.

Em março, o CMN já
havia aprovado uma me-
dida para reduzir os juros
de crédito desses fundos
para estimular a econo-
mia nessas regiões.

Acessível para empre-
endedores com receita
bruta anual de até R$ 90
milhões, os juros caíram
de 14,12% ao ano para
11,18% ao ano.
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