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Se você está preocupado em declarar seu Imposto de Renda ou em pagar 
algum imposto, cumpra seu dever, por mais revoltante que seja saber que há 
empresas devendo muito e seguindo impunes. Por exemplo: só os 10 maiores 
devedores do ICMS em Santa Maria acumulam uma dívida de R$ 432 milhões 
com o Estado. Enquanto na região da 8º Delegacia da Receita Estadual de 
Santa Maria, o valor total chega a R$ 671 milhões – alguns dos campeões de 
dívidas em Santa Maria aparecem também na lista da região. 

O maior devedor de Santa Maria e da região tem débito de R$ 137 milhões 
com a Receita Estadual. É uma empresa que segue funcionando.

Já o total da dívida ativa no Estado é de R$ 40 bilhões. É muito dinheiro que 
faz falta nos cofres públicos. O problema é que a grande maioria desse valor 
é irrecuperável, pois são dívidas de empresas que faliram e não há mais bens 
para leiloar e receber. Na região, por exemplo, das 10 maiores devedoras, a Re-
ceita Estadual só tem esperança de receber de duas delas, em que as empresas 
estão funcionando e os casos ainda seguem na Justiça. Mas daí entra a demora 
do Judiciário. E mesmo que o Estado ganhe a ação, será que receberá de fato?

Se só as 10 maiores devedoras 
de ICMS da cidade pagassem o 
que devem, o Estado teria dinheiro 
para construir mais oito hospitais 
regionais. Ou se preferisse dupli-
car rodovias, conseguiria pagar 10 
duplicações iguais à da Faixa Velha 
de Camobi. Agora imagine o que 
poderia ser feito em investimentos 

em escolas ou na saúde? 
Mas não adianta chorar o leite 
derramado. Um dos problemas é 
que falta estrutura para o Estado 
para cobrar as dívidas enquanto elas 
ainda podem ser pagas. Pois depois 
da falência das empresas, não há 
esperança. Pode esquecer, que não 
vai mais receber.

Claro que existe a altíssima carga tributária, os entraves 
burocráticos do Estado e a insegurança jurídica para os 
empresários, que podem, em algumas vezes, estarem sendo 
cobrados de forma indevida, por problemas de interpre-
tação da legislação. Isso tudo contribui também para a 
quebradeira de algumas empresas. 

Porém, na outra ponta, há também muitos casos de sone-
gação e má-intenção, em que quem lucra é só o empresário 
que sonega ou não paga. Muitas vezes, fecha a empresa dei-
xando dívidas e repassa seus bens a parentes para escapar 
do leilão e do confisco. E quem perde? Precisa dizer?

O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil (Sinduscon) de 
Santa Maria vai promover uma 
grande atividade para festejar 
o Dia do Trabalho, no dia 1º de 
maio, das 14h às 17h, no Sesi. A 
Festa do Trabalhador Sinduscon 
deve reunir mais de 1,3 mil pes-
soas, entre funcionários do setor 
da construção civil e suas famílias. 
Terá DJ, mateada, apresentação 
do grupo Atoque (foto), lanches, 
brinquedos infláveis, pula-pula, 
brincadeiras antigas, maquia-
gem para crianças, entre outros. 
Também será realizado sorteio de 
três bicicletas e três tablets. Serão 
oferecidos serviços como hidrata-
ção facial, design de sobrancelhas, 
massagem relaxante, entre outros. 
O evento não é aberto ao públi-
co em geral. Só poderão entrar 
funcionários das empresas da 
construção e seus parentes que 
receberam as pulseiras.

A decisão do Daer de suspender os todos os ônibus intermunicipais na sexta, em 
função da Greve Geral, era mesmo desproporcional e descabida. Tanto é verdade que 
coube ao próprio secretário estadual de Transportes, Pedro Westphalen, ontem pela 
manhã, suspender o decreto do Daer divulgado na quarta à tarde. 

Barrar os ônibus, ainda mais em véspera de feriadão, iria provocar um caos ainda 
maior do que possíveis transtornos provocados por bloqueios de estradas (se é que vão 
ocorrer). Só a divulgação de que não haveria ônibus já provocou uma confusão geral, 
com pessoas com viagens importantes marcadas não sabendo o que iriam fazer, e dei-
xando também as empresas de ônibus e estações rodoviárias numa situação difícil.

Ainda bem que um adulto entrou na sala e resolveu raciocinar, revogando o cancela-
mento das viagens. Claro que, nada impede que, se houver grandes protestos bloquean-
do estradas por longo tempo na sexta, algumas linhas acabem sendo suspensas.

10 maiores devedores do ICMS 
daqui devem R$ 432 milhões

O que daria fazer com essa grana?

Além 
disso...

Grande ação para 
1,3 mil pessoas

Enfim, Daer voltou atrás e liberou viagens

z Hoje e amanhã, há dois eventos 
na cidade. A Agittec promove 
hoje, às 16h30min, no Centro de 
Eventos, a conversa “Pensando na 
startup do amanhã”, com Walker 
Massa, administrador de empresas, 
especialista em gestão de pessoas 
(UFRGS), criação publicitária 
(ESPM) e planejamento estratégico 
pela Copenhagen University. Entre 
os vários negócios que já fundou, 
está o Nós Coworking, um dos 
coworkings mais conhecidos da 
América Latina. O evento é gratuito 
e não é necessário se inscrever antes.

z Já nesta sexta, das 19h às 22h, 
no auditório do Senac, haverá 
palestras do Dia Internacional em 
Memória às Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho. O evento 
é da Associação dos Técnicos em 
Segurança do Trabalho de Santa 
Maria e Região em parceria com 
o Senac. Às 19h15min, a palestra 
será sobre como lidar com o 
estado psicológico e emocional 
após o acidente, enquanto às 21h, 
o tema será saúde e segurança no 
ambiente laboral para pessoas com 
deficiência, idosos e crianças.

z As exportações brasileiras 
cresceram 24,4% no 1º trimestre 
deste ano na comparação com 
o mesmo período de 2016. Ao 
mesmo tempo, as importações 
aumentaram 12%, apontou a FGV. 
O maior crescimento no volume 
importado ocorreu na indústria de 
transformação (23%), seguido pela 
extrativa (11%). Esse crescimento 
das importações também é um bom 
sinal, pois revela o aquecimento da 
compra de matérias primas para 
manufatura.  A balança comercial 
teve superávit de US$ 14,4 bilhões. 
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5,28%
foi o crescimento do número 
de usuários de internet banda 

larga fixa no país, nos últimos 12 
meses, com mais 1,26 milhão 
de usuários nesse período. Já 
são 27,17 milhões de usuários 

em todo o Brasil


