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Apoio para quem deve ao fisco de SC

N

o momento em que os indicadores mostram uma retomada do ritmo
da economia, o governo do Estado está preocupado com empresários
que sofreram com a crise e acabaram acumulando dívidas com o fisco estadual. Por meio da Medida Provisória 216, assinada pelo governador
Raimundo Colombo e publicada no primeiro dia de dezembro, foi criado o
Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais. A MP restabelece as condições para pagamento à vista do Programa Catarinense
de Recuperação Fiscal (Prefis), vigente de julho a outubro, com descontos
de 90% a 35%, e permite o parcelamento em até 60 meses, com descontos,
para todos os contribuintes do ICMS. Atualmente, o governo acumula 800
mil documentos de débito de ICMS inscritos em dívida ativa e, portanto, passíveis de entrar no parcelamento. O diretor de Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda, Ari Pritsch, disse que já tinha sido feito um programa
para pagamento à vista dos débitos, mas houve forte reivindicação de entidades e associações empresariais para que o fisco permitisse o parcelamento.
“Nesse momento difícil, tanto para a gestão pública quanto para a iniciativa
privada, a Fazenda decidiu acolher o pedido.” O secretário da pasta, Renato
Lacerda, destacou que desde 2012 não se oferecia parcelamento de débitos
aos contribuintes. “É uma grande oportunidade, tanto para as empresas resolverem pendências com o fisco catarinense quanto para o governo recuperar imposto devido”, pontuou. A adesão poderá ser feita a partir de quintafeira (7), pelo site www.sef.sc.gov.br

Conexão com o futuro

Marcos Campos

O presidente da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), Daniel Leipnitz, apresentou
ontem, em Florianópolis, a nova marca e o novo
posicionamento da entidade, mais firme como
impulsionadora do setor tecnológico de Santa Catarina, processo que vai passar pela ampliação da cobertura das ações. Com a missão
de promover a cultura da inovação, o objetivo é
facilitar o acesso ao capital para investimentos,
firmar novos convênios e disponibilizar mais
conteúdo aos associados e comunidade. “Inovação é o nosso cerne. Tudo o que planejamos deve
ter este fim. Queremos começar 2018 criando condições para conectar
pessoas e empresas que vão nos levar para o futuro”, destacou Leipnitz
depois de apresentar os avanços de 2017.

“

Reformar a Previdência é, de fato, crucial, mas isso tem de ser feito
do jeito certo. Não como parte de um impopular e pouco compreendido ajuste
fiscal de curto prazo, em que se faz um esforço enorme para mostrar economia de
gastos em alguns anos logo à frente.

”

Consultor econômico Raul Velloso, que estará hoje pela manhã na Federação das Indústrias (Fiesc),
participando do painel “Boas práticas de gestão pública” no Fórum Regional Estadão – SC

Sem privilégios Por enquanto, o deputado federal Jorginho Mello (PR) foi o único entre os federais catarinenses a divulgar
que votará pelo fim do foro privilegiado.
Ele explicou que mais de 50 mil autoridades brasileiras desfrutam desta proteção.
Com a proposta, apenas os presidentes da
República, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e do Supremo Tribunal
Federal continuariam com o privilégio, garantindo que possam ter julgamento especial e particular quando alvos de processos
penais. Presidente do PR-SC, Mello defende que a lei é para todos, inclusive para o
presidente nacional da sigla, Antônio Carlos Rodrigues, suspeito de corrupção na
prestação de contas eleitorais.
Condição Deputados catarinenses estão
recebendo um bombardeio pelas redes sociais. Usuários visitam as páginas e deixam nos comentários de assuntos diversos
o pedido para voto contrário na reforma
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da Previdência. A maior parte condiciona
o voto na eleição do ano que vem a este
compromisso.
Hora da saída TRE-SC divulgou ontem
uma lista com quase 150 cargos e funções
públicas com os prazos para desincompatibilização dos ocupantes que pretendem
concorrer a um cargo nas eleições de 2018.
A lista engloba funções que vão de estagiário a vice-presidente da República. As
orientações estão no link goo.gl/YuqgMm
Homenagem No sábado (2), totalmente à vontade, com camiseta, bermuda e
tênis, o ex-secretário estadual da Fazenda Antonio Gavazzoni recebeu o título
de Amigo da Defensoria, entregue pela
Associação de Defensores Públicos (Adepesc). Pelo twitter, registrou: “Obrigado
Defensores Públicos pela homenagem! A
sociedade é que os agradece pela defesa
dos menos favorecidos.

