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EMPREGO E ECONOMIA

Querendo economizar
uma grana, a presidente
Dilma Rousseff decidiu aca-
bar com o programa de in-
clusão digital, criado em
2005, que garantia preços
mais em conta para compu-
tadores, tablets, smartpho-
nes, modems e roteadores.
Com a mudança, vai doer
mais no bolso do consumi-
dor adquirir esses produtos.

O Governo espera uma
arrecadação em torno de R$
6,7 bilhões em 2016 com a
alteração, o que vai ajudar a
compor as receitas do orça-
mento, em tempos de crise. 

Outras medidas estão
previstas. O governo vai re-
ver também a tributação
sobre vinhos, destilados e
outros itens de consumo.
As medidas serão feitas por
meio de atos administrati-
vos e medidas provisórias

(MPs), que têm efeito ime-
diato. No entanto, elas ain-
da serão analisadas e vota-
das pelo Congresso, que
tem o poder de derrubá-las.

Há o temor de alguns es-
pecialistas de que o fim do
programa acabe estimu-
lando a informalidade na

economia, com as pessoas
voltando a comprar produ-
tos piratas ou falsificados.
Isso também implicaria em
uma possível diminuição
de empregos formais, com
o fechamento de empresas
e o fim da arrecadação de
impostos relacionados.

Inclusão digital
vai ficar mais cara
Fim de incentivos do governo deve deixar smartphones
e notebooks mais salgadinhos nos próximos meses

Smartphones estão entre os produtos que encarecerão

SIMON DAWSON/ 23.11.2013

Cadastre-se pelo telefone ou e-mail

comunicação@cidp-cro.com

www.cidp-cro.com/cidp-brasil-volunteers

www.facebook.com/CIDPBrasil

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Diretoria Geral.

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar à servidora 
ALINE DE SANTANA CARVALHO, Assessor III Administrativo, matrícula nº 13.02.00240, 
a PENA DE SUSPENSÃO, por dez (10) dias, prevista no art. 105, II, da Lei Municipal nº 
2.378/92, com fulcro no artigo 108, caput, da mesma lei, por reincidência de inobservância de 
dever funcional previsto no artigo 94, X, do mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de 
fevereiro de 2013, durante o período de 04 a 13 de setembro de 2015, CIENTE a advertida, que 
em caso de reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de suspensão de até 90 (noventa) 
dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015
LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS

DIRETOR GERAL
CMNI

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
SUSPENSÃO




