8

Quarta-feira
25 de março de 2015

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Economia
Infraestrutura

Imposto sobre heranças
Ao contrário do Imposto sobre Grandes Fortunas, já previsto
na Constituição de 1988, mas ainda não regulamentado, a equipe
econômica de Dilma prefere o Imposto sobre Heranças e Doações,
por ser considerado mais eficiente não só na arrecadação como
também no objetivo de redistribuição da renda, cuja concentração
não se perpetuaria. Ele já existe no Brasil, mas é estadual e com alíquotas muito baixas. Em São Paulo, é de 4%. Sua instituição federal teria que ser feita através de Projeto de Emenda Constitucional
(PEC). Nos países onde está implantado, as alíquotas são muito elevadas. Segundo levantamento da consultoria EY, os EUA cobram
29%; Alemanha 28,5%; França 32,5%; Inglaterra 40%; e Itália 30%.

Até nobreak solar

Muitas novidades na feira da indústria elétrica e eletrônica
(Fiee), que acontece em São Paulo e onde há um estande coletivo
com 10 empresas gaúchas apoiadas pelo governo estadual. Uma delas é um nobreak que utiliza a energia solar como fonte alternativa
e a rede elétrica e baterias como fontes secundárias.

Mas sem Whatsapp

Cansado de dispensar funcionárias que trocavam clientes por
um bate-papo no WhatsApp, o empresário de Uberlândia Gilmar
Gomes fez um anúncio com esta frase: “Precisa-se de Vendedora
com Experiência (Obs: Sem Whatsapp)”. Foi depois de dispensar 12
candidatas em 15 dias pelo uso sem controle do aplicativo

Galeteria zona Sul

A Galeteria Casa do Marquês, que já tem uma operação em
Higienópolis, zona Norte de Porto Alegre, abre para convidados na
noite de hoje na Tristeza, zona Sul (onde funcionava o Riversides
Madero), seu segundo restaurante. No local, será oferecido Galeto
ao Primo Canto de terça a domingo, ao meio-dia e à noite, em sistema de rodízio, com estacionamento.

Um polo de tradições

Se há um lugar onde se cultivam as tradições é Nova Petrópolis. O município tem mais de 50 corais, 11 bandinhas típicas e
conjuntos musicais, seis grupos instrumentais, 19 grupos de danças
folclóricas alemãs, grupos de danças gauchescas e contemporâneas, grupo de teatro, Banda Municipal e Orquestra de Sopros, entre
outras manifestações culturais.

Nova tecnologia para o arroz

O novo CEO Global da RiceTec, Mike Gumina, desembarca neste mês em Porto Alegre, sede brasileira da multinacional especializada na produção de sementes híbridas de arroz, para acompanhar
o desempenho do Titan CL, a nova tecnologia recentemente lançada pela empresa, que promete mudar o conceito de produtividade
e qualidade na cultura local do produto. A RiceTec projeta investir,
nos próximos cinco anos, US$ 130 milhões, principalmente na Índia
e na América do Sul, dos quais US$ 8 milhões vêm sendo aplicados
na estação experimental, em construção em Santa Maria, que começará a fazer as primeiras sementesjá neste ano.

Nova direção da SPH cobra
revitalização do Cais Mauá
Estado, prefeitura e concessionário serão convocados para discussão
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Gestão nova, assunto velho.
O novo comando da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH)
mal assumiu e já colocou na lista
de prioridades o andamento da revitalização do Cais Mauá, hoje sob
responsabilidade do concessionário privado Cais Mauá do Brasil,
que tem sócios espanhóis e brasileiros. A obra ainda não começou,
pois depende de licenças e cumprimento de exigências de compensações feita pela prefeitura de Porto
Alegre. O superintendente da SPH,
Luiz Alcides Capoani, oficialmente
no cargo desde ontem, disse que
“desenrolar a situação” será seu
primeiro desafio no órgão.
“O Cais Mauá é um grande
problema. A ideia é continuar o contrato ou rescindir”, afirmou Capoani. A primeira atitude concreta do
titular do órgão, engenheiro civil e
ex-presidente do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (Crea),
será se reunir hoje com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE). “Vamos
tomar pé da situação contratual.
Somos os fiscais do contrato”, justificou Capoani. O superintendente
quer esclarecer as condições e os
termos do contrato e, principalmente, os prazos a serem cumpridos.
O gestor lembrou que a autarquia receberá R$ 3 milhões ao ano
do arrendamento por 20 anos da
área do porto não operacional, o
Cais Mauá. “Mas só começaremos
a receber após o empreendimento
ficar pronto e começar a funcionar”, lembrou o superintendente.
Este item tem especial interesse
diante das finanças combalidas do
Estado que afetam a capacidade
de investimentos da SPH. O órgão
tem orçamento de pouco mais de
R$ 100 milhões, que terá de sofrer
redução, de acordo com o anúncio
do governador José Ivo Sartori,

Luiz Alcides Capoani assumiu ontem a superintendência de portos

feito na semana e que almeja economizar R$ 1 bilhão nos gastos da
administração direta em 2015.
Após a conversa com os procuradores, Capoani deve começar
a convocar os participantes da segunda reunião, que ele pretende
fazer na segunda-feira, a sede da
autarquia. Serão chamados representantes da prefeitura, da Casa
Civil do Estado, da Controladoria
e Auditoria-Geral do Estado (Cage)
e do Cais Mauá, nome que o concessionário utiliza desde 2013. Integrantes da área técnica e da gestão
do grupo dão expediente no térreo
do edifício-sede da SPH, ao lado dos
armazéns tombados pelo Patrimônio Histórico (parte pelo Nacional
e maior número pelo Municipal).
“Meu gabinete é no quarto andar, e
eles estão no térreo, mas têm também escritório no Rio de Janeiro.”
A intenção do novo gestor da
superintendência é verificar as
razões que explicam não ter sido
iniciada a revitalização. “É uma
situação antiga e até agora nada
ocorreu. Vamos fazer uma nova
avaliação e checar as pendências.
Faremos de tudo para viabilizar”,
assegurou o chefe da SPH, que
também descartou críticas a gestões anteriores e considera que “o

empreendimento é da sociedade e
tem de ser levado em frente”. Acordo firmado na Justiça entre Estado
e Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq), em 2012, desbloqueou um impasse que impedia
que o concessionário assumisse a
área. O grupo, formado hoje por
NSG, GSS (espanhol) e Bertin, obteve, em 2013, aval da Antaq para
dar a largada na busca de licenças.
Na análise do impacto do empreendimento, que já foi avaliado
em mais de R$ 500 milhões em
investimentos em duas torres comerciais, shopping center e hotel,
além de centro de eventos e estacionamentos, a prefeitura indicou
compensações, com custo que teria
surpreendido o consórcio.
Capoani frisou que buscará
parcerias com a iniciativa privada
para dar conta das necessidades
de melhorias nos 749 quilômetros
de hidrovias gaúchas. Um estudo
da autarquia aponta custo de R$ 16
milhões para fazer a dragagem de
manutenção, crucial para dar condição de navegação de embarcações de maior porte, por exemplo.
“Não temos dinheiro, vamos recorrer ao governo federal e já estamos conversando com grupos interessados em explorar o potencial.”

SAC confirma concessão do aeroporto Salgado Filho
O ministro-chefe da Secretaria
de Aviação Civil (SAC), Eliseu Padilha, confirmou ontem que os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis e Salvador serão concedidos
à iniciativa privada. Ele informou
que a autorização do Conselho Nacional de Desestatização (CND) e o
decreto da presidente Dilma Rousseff sairão até a próxima semana.

De acordo com Padilha, dado
esse pontapé inicial, quase um ano
deve ser transcorrido até a concessão. “Os leilões seriam até o meio
de 2016”, disse. No caso de Porto
Alegre, a concessionária, além de
administrar o Salgado Filho, será
obrigada a construir um novo aeroporto. Segundo o ministro, o Salgado Filho está sendo reformado

para atender o Estado até 2029,
quando o aeroporto 20 de Setembro, na Região Metropolitana, deve
estar pronto.
O ministro Eliseu Padilha informou ainda que os aeroportos
Santos Dumont, no Rio de Janeiro,
Congonhas, em São Paulo e o aeroportode Manaus não serão concedidos à iniciativa privada.

