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RECEITA COBRA MAIS DE 5 MIL EMPRESAS JOINVILENSES
A Receita Federal vai excluir 5.041 empresas joinvilenses do Simples Nacional se não pagarem seus débitos com o Fisco
no prazo de 30 dias a partir do recebimento de comunicado que começou a ser enviado ontem. Juntas, elas devem R$
199,2 milhões. Se não for feito o pagamento, as companhias deixam de fazer parte do Simples já a partir do próximo ano.
E ainda serão cobradas em juízo. No Brasil, o valor em tributos não pagos por 441.149 empresas inscritas no Simples
soma R$ 38,7 bilhões. E, Em Santa Catarina, há 27.005 contribuintes com débitos no valor de R$ 1.060.924.856.

Grandes
Além das empresas enquadradas no Simples, a Receita também aumenta a cobrança sobre os maiores devedores do País.
Utiliza ferramentas que permitem análise mais minuciosa do perfil de cada contribuinte e uma comunicação mais direta e
personalizada com os responsáveis pelos débitos. Nesta primeira fase, serão cobrados 317 contribuintes com dívida acima
de R$ 10 bilhões. No Estado, seis grandes contribuintes, com débitos de R$ 90,8 milhões, estão na mira.

R$ 86 bilhões
O conjunto de ações de cobrança, em três frentes, tem como objetivo arrecadar R$ 86 bilhões em débitos vencidos,
acumulados por pessoas físicas e jurídicas nos últimos cinco anos, no País. Segundo Carlos Roberto Occaso, secretário de
arrecadação e atendimento da Receita Federal, um grupo de 317 grandes devedores estará sujeito a penalidade, como uso
de bens para garantia de pagamento da dívida, rescisão de contratos com o poder público e cassação de benefícios. A
regularização pode ser feita acessando a página do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac), que emite
guia de pagamento. No caso do Simples, os devedores devem acessar a página do programa. Occaso destaca que não há
necessidade de comparecer às unidades da Receita Federal para quitar as dívidas.

Punição

Carlos Ocaso alerta: quem não pagar estará sujeito a penalidades

Fiador
A Brasilcap, há 17 anos no mercado, lança, na quinta-feira, em Joinville, nova versão do Cap Fiador. O título funciona
como garantia de aluguel de imóveis, substituindo a necessidade de fiador e sem análise de crédito. O valor do pagamento
pode variar de R$ 2 mil a R$ 30 mil por título. Há um sorteio por mês, de mais de 23 vezes o valor do título, durante toda
a vigência do produto. Após o fim do prazo de capitalização, 100% do valor gasto pelos clientes são devolvidos, com
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R$ 400 milhões
Empresa do setor metalmecânico, fabricante de carrocerias para caminhão, pretende se instalar em Santa Catarina em
2013. O projeto de investimento é de R$ 400 milhões. A empresa já negocia financiamento com o BRDE para conseguir
enquadramento de compra de seus equipamentos pelo PSI, dentro do prazo em condições vantajosas. A taxa de juros
caiu para 2,5% ao ano, com pagamento em até dez anos, para a compra de máquinas e equipamentos novos, ônibus e
caminhões.

O secretário da Fazenda do Estado, Nelson Serpa, recebeu, em audiência, o presidente da Federação das Associações de
Micro e Pequenas Empresas (Fampesc), Márcio Silveira, e o da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa
Catarina (FCDL), Sérgio Medeiros. Após o encontro, Serpa pediu 15 dias para fazer contas, verificar o impacto nas cofres
do Estado e responder se concorda com a inclusão do varejo de autopeças que está no Simples na legislação do sistema de
substituição tributária. As empresas pagam, hoje, 16,77% de ICMS. Se enquadradas, pagariam, em média, 2,2%. Já houve
várias reuniões e estudos, com técnicos do governo, desde março. Em SC, há 1.250 companhias do varejo deste
segmento. Elas poderão se beneficiar com a medida se o governo acatar o pedido. Na região Norte do Estado, há
aproximadamente 150 empresas do ramo.

Ensino
O Centro Universitário Maringá (Cesumar) inicia atividades em Jaraguá do Sul. Com atuação há mais de 20 anos na
educação superior a distância, a instituição está presente em 12 Estados brasileiros. A sede, no Paraná, conta com mais de
100 mil metros quadrados. O diretor do polo de educação a distância da unidade de Jaraguá do Sul é Adriano Albano.

Desempenho
A Döhler S/A bateu o seu recorde de produção e faturamento em agosto. Faturou R$ 37,6 milhões com produção de 1,4
tonelada de produtos têxteis. Em três anos, a Döhler mais do que dobrou. No primeiro semestre de 2012, apurou lucro
líquido de R$ 7,7 milhões.

Sustentável
O Consulado da Mulher, ação social da marca Consul (da Whirlpool), que assessora mulheres para geração de renda em
todo o Brasil, inaugurou o ateliê Eco Banner em Joinville. No local, tecidos e embalagens fabris doados por organizações
serão reutilizados para compor produtos sustentáveis para a venda. Com banners e tecidos, as artesãs confeccionam
sacolas retornáveis e lixeirinhas para o carro.

ENDEREÇO - A Affonso Dumke Autopeças vendeu o prédio onde funcionava, no Centro de Joinville. E abriu duas lojas,
nos bairros Iririú e Floresta.
ICMS - Entidades empresariais ( como Acij, Ajorpeme e CDL) e núcleos contábeis vão agir técnica e políticamente em
causa que interessa ao município: elevar de 9,4% para até 12% o repasse de ICMS para a cidade. O assunto foi tratado em
reunião do Desenville, órgão de assessoramento do prefeito de Joinville composto por empresários.
CERÂMICA - A Portobello pediu licença à Fatma para obter autorização para ampliar a capacidade produção de
porcelanato na fábrica de Tijucas.
CDA - Tigre decidiu criar nova filial em Rio Claro (SP) para desenvolver atividades de centro de distribuição. Sinal de
importante evolução dos negócios na região Sudeste.
LOGÍSTICA - Começa na quinta-feira, no Centreventos de Itajaí, a 5ª edição da Itajaí Trade Summit. No ano passado, a
feira de logística recebeu mais de 9 mil visitantes.
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