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Declaração do Simples  

(Rubens Frota)

As micro e pequenas empresas que optaram pelo Simples Nacional devem entregar a declaração de 2010 até a próxima 
quarta-feira (31). A DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) contém informações socioeconômicas e fiscais da 
empresa referentes a 2009. O documento deve ser enviado à Receita Federal por meio do portal do Simples Nacional, na
página da Receita na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Caso a entrega não seja feita no prazo, a multa 
mínima será de R$ 200.

energia mais cara
O deputado Lula Moraes do PC do B voltou a denunciar uma permissividade da Aneel para que a Coelce viesse 
aumentar os preços de energia acima do que deveria ter sido estabelecido. A Aneel acreditava muito na Coelce e não se 
lembrava de que deveria estar a serviço do cidadão cearense.

• gás sobrando - Disposta a colocar no mercado a sobra de gás não utilizado pelas termelétricas, a Petrobras abriu uma 
ofensiva contra as distribuidoras para baixarem o preço do produto, repassarem integralmente o desconto dos leilões de 
oferta desse excedente e buscarem novos clientes para o combustível. 

• novos na classe - Mais da metade dos negros brasileiros, e pouco menos da metade dos mestiços (pardos), pertencem 
hoje à classe média, incluindo a classe C, a nova classe média popular. Segundo recente levantamento do economista 
Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais (CPS) da FGV, 53,5% dos negros e 47,3% dos mestiços no Brasil 
pertenciam às classes A, B e C em 2008. Entre negros e mestiços juntos, 48% são de classe média, e 52% estão nas 

      classes D e E, mais características da pobreza. Os porcentuais incluem também os muito ricos, mas que são       
estatisticamente pouco significantes.

• PREOCUPAÇÃO - O crescimento acelerado do deficit em transações correntes (soma de comércio exterior, juros da 
dívida externa, viagens internacionais, remessa de lucros de empresas) causa preocupação em quem acompanha a 
economia brasileira. Nessa situação, o País fica cada vez mais dependente do cenário financeiro internacional para 
bancar o saldo negativo, avaliam especialistas.

Muita folga
O mês de abril vai oferecer aos brasileiros o maior número de feriados no ano. Primeira semana com a semana santa, 
terceira semana com o feriado do 21 de abril e o último dia do mês iniciando o feriado do 1º de maio. Depois das festas 
de fim de ano e o do período carnavalesco, o Nordeste volta a ser atração para fins de semana prolongados por parte dos
estados emissores. Para quem mora em Fortaleza o início do período de chuvas vai garantir um fluxo turístico para o 
interior do Estado, principalmente voltado para o sertão, onde já aparecem em algumas feiras milho e feijão verde.

praga dos recalls
Parece que deu a praga em toda a indústria automobilística do mundo. Diariamente a imprensa internacional dá a 
conhecer novos casos de recalls, tirando o sono dos consumidores. É bem verdade de que a atitude das fábricas é 
providencial e responsável. Mas que é chato é.

• PÁSCOA CARA - Os ovos de Páscoa na cidade de São Paulo estão em média 5,79% mais caros em relação a 2009, 
mostra levantamento divulgado pela Fundação Procon-SP. A variação supera a inflação do período, de 5,05%, medida 
pelo IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O reajuste é ainda maior nos preços de outros produtos 
pascais. Por conta do oportunismo, essa alta no preço dos ovos de páscoa em relação ao ano passado, no Ceará, é muito 
maior do que foi registrado em São Paulo.


