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Econômicas
CRT — A empresa informa que
instalou até dezembro de 98 todos os telefones dos 112 mil contratos do Plano de Expansão
96/97. Ficaram pendentes apenas 706 clientes, que não foram
localizados pela CRT porque mudaram de endereço.
CONTABILIDADE — O Conselho
Regional de Contabilidade do RS
está realizando em mais de 60
municípios gaúchos, cursos sobre Imposto de Renda e Novos
Aspectos dos Tributos Federais.
Informações: (051) 228-7999.
PERDIGÃO — A Perdigão está investindo R$ 5 milhões para atuar
no segmento de massas congeladas.O segmento de pratos prontos cresceu 90% entre 97 e 98.
DESEMPREGO — Os secretários
Clóvis Ilgenfritz da Silva, da
Coordenação e Planejamento, e
Tarcísio Zimmermann, do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, divulgam amanhã, às 11h,
na sede da FEE, o Balanço Anual
do Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre 1998.
CONTABILISTAS — O Sindicato
dos Contabilistas da Capital promove no dia 22, às 14h, palestra
sobre a Guia Informativa Anual
do ICMS – GIA Modelo B. Informações: 225-1499 e 225-1736.
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Gasoduto terá de procurar clientes
FHC inaugura hoje obra avaliada em US$ 2 bi.Desafio é encontrar compradores para o gás boliviano
orumbá — O presidente Fernando Henrique Cardoso inaugura hoje, às
C
11h, a primeira etapa do gasoduto Bolívia-Brasil, em Corumbá. Fernando
Henrique estará acompanhado do presidente boliviano, Hugo Banzer, com
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quem terá uma reunião privada. O presidente será recebido pelo governador
do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, do grupo de governadores de oposição.
O gasoduto exigiu 2 bilhões de dólares para sua construção, financiados
pelo BNDES, Banco Mundial e BID, e poderá transportar inicialmente entre 2
e 4 milhões de metros cúbicos diários de gás. Seu maior desafio será o de encontrar mercado de consumo, porque o consumo industrial de energia está
em queda em razão da retração da atividade industrial no Brasil e o custo do
gás boliviano, cotado em dólar, aumentou depois da desvalorização do real.
A extensão deste primeiro trecho, que liga Santa Cruz de La Sierra (Bolívia)
a Campinas, é de 1.970 quilômetros. O trecho até Porto Alegre terá 1.180 quilômetros, e a intenção do governo é inaugurá-lo no final deste ano. Na avaliação da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro), o gasoduto contribuirá para aumentar
a participação do gás na matriz energética brasileira dos atuais 2,6% para
12% em 2010. Até o final deste ano, a previsão é de que sejam transportados
8 milhões de metros cúbicos diários, chegando a 30 milhões no ano de 2005. Banzer e FHC participarão hoje da cerimônia de inauguração do gasoduto

Receita libera outro lote do IR

Portaria facilita saque do FGTS

Brasília — A Secretaria da Receita Federal anunciou ontem que hoje, a partir das 14h, estará disponível para consulta, no site da Receita
na Internet, a lista dos contribuintes
incluídos no segundo lote residual
de restituições do Imposto de Renda
da Pessoa Física de 1998. Neste lote
foram processadas 80.305 declarações, das quais 61.068 com imposto
a restituir, no valor total de R$ 22,5

Brasília — Os trabalhadores demitidos sem justa causa já podem sacar
o FGTS sem apresentar o comprovante de depósito da multa de 40% sobre
o saldo do Fundo que deve ser paga pelo empregador. Para receber o dinheiro, o trabalhador precisa ir à agência da Caixa Federal em que o FGTS está
depositado e apresentar a carteira de trabalho, o termo de rescisão de contrato com a ressalva de que o empregador não pagou a multa e o cartão de
PIS/Pasep. O dinheiro pode ser retirado, em média, em cinco dias úteis. A
portaria do Ministério do Trabalho que desvincula a obrigatoriedade da
apresentação do comprovante para o saque, porém, poderá ser alterada, já
que os sindicatos querem obrigar a empresa que deixar de pagar a multa a
assinar um auto de infração, que poderá ser usado em futura ação judicial.

milhões, e 8.756 notificações de
contribuintes com saldo zero.
A lista pode ser pesquisada, também, no Receitafone (030078-0300).
Os valores a pagar e a restituir serão
corrigidos em 20,05%, correspondente à variação da taxa Selic nos
meses de maio de 1998 a janeiro de
1999 e mais 1% referente ao mês de
fevereiro. Ainda restam 249.472 declarações na malha fina da Receita.

