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As entidades empresariais esperam um recuo do governo sobre o decreto que estabeleceu a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre
mercadorias compradas fora de Santa Catarina. Pedido de revogação será formalizado hoje pelo presidente da FCDL-SC, Sergio Medeiros, ao
secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni. Também operam na Alesc, junto à Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, presidida
pelo deputado Darci de Matos, alegando que, para as empresas do Simples Nacional, a medida representa um aumento de 5% nos custos, já que a
diferença não pode ser convertida em crédito como no regime normal de ICMS.
Campo da política
Para o advogado Anderson Suzin, do escritório Capella, Fogaça & Suzin Advogados, especializado em direito tributário, a negociação deve ser
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mesmo conduzida mais para o viés político. Ainda que pudessem ser suscitados princípios tributários como o da não surpresa _ e a medida foi
tomada de um dia para outro _, o governo tinha a opção de regulamentar o diferencial de alíquota (Difa) para produtos comerciais desde 2006,
quando foi aprovado o Simples Nacional e passou a ser incorporado na legislação estadual. Com a adesão catarinense agora, apenas Paraná e Rio de
Janeiro seguem sem fazê-lo.
Mudança
Há muito tempo, explica Anderson Suzin, está legalizada a cobrança do Difa para entrada de produtos de uso e consumo das empresas ou
destinados ao seu ativo permanente. O que o governo catarinense fez agora, foi regulamentar a cobrança sobre a entrada de produtos para revenda
ou industrialização.
Passear no shopping
Entre as atividades recreativas preferidas do brasileiro no Verão, ir ao shopping aparece como a segunda mais citada, com 42%, na pesquisa Target
Group Index, do Ibope Media, publicada pelo jornal Meio&Mensagem. Em Florianópolis, com as férias dos moradores e a presença de turistas, o
Beiramar Shopping estima um crescimento de 15% no fluxo de Verão se comparado ao de baixa temporada. Aliás, o número de pessoas que
circulou pelo empreendimento em janeiro deste ano foi 6,5% maior em relação ao mesmo período de 2012.
Consulado
A Consul pretende investir este ano R$ 3,8 milhões no Consulado da Mulher, ação social da marca que há 10 anos oferece oportunidades de
geração de renda para mulheres em vulnerabilidade. Ano passado, o projeto beneficiou mais de oito mil pessoas e assessorou 160 empreendimentos
populares que, juntos, alcançaram um faturamento anual de R$ 6,2 milhões.
Cristais à mão
Divulgação/ND

A Cristallerie Strauss, de Blumenau, apresenta neste final de semana sua nova linha de taças simultaneamente nas feiras Abup Show, em São Paulo,
e Ambiente, em Frankfurt, na Alemanha. O diretor-presidente, Frederico Werner Strauss, observa que é cada vez mais rara a fabricação artesanal
como a da Strauss, o que tem consolidado a marca inclusive no exterior. “Ano passado fortalecemos nossa presença na Alemanha, agora podemos
dizer que ganhamos a confiança do consumidor lá fora.” A empresa, quase trintona, produz 900 mil peças de cristal por ano, com técnica trazida por
Frederico e seu pai, Karl Friedrich Eugen Strauss.
Alinhamento
Divulgação/ND

Duas canoas havaianas, como as usadas pelos polinésios em viagens às ilhas do Pacífico há 3 mil anos, foram colocadas nas águas da Lagoa da
Conceição, em treinamento dado pela Outbox a oito advogados de escritório paranaense Araúz & Advogados Associados. A empresa de
Florianópolis é conhecida pelas soluções “fora da caixa” para atividades corporativas. Nesse caso, a elaboração do planejamento estratégico da
empresa se deu sob o mote também polinésio: “nenhuma tarefa é grande demais quando feita em conjunto”.
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