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FAZENDA RECUPERA R$ 69 MILHÕES
Os Auditores Fiscais e os Analistas da Fazenda Estadual, cientes 
do momento delicado por que passa a economia catarinense, 
concentraram-se em agosto em atividades ligadas à cobrança direta de 
devedores de créditos tributários.  Os resultados foram satisfatórios. 
No primeiro mês de vigência do Revigorar, a arrecadação chegou 
a R$ 69 milhões.  Deste total,  R$ 53 milhões foram recuperados 
de contribuintes que atuam nos setores econômicos monitorados 
mais de perto pela Secretaria da Fazenda, por seus GES – Grupos 
Especialistas Setoriais.  
Com os valores recuperados, seria possível, por exemplo,  construir 
10 escolas básicas novas, com quadra esportiva coberta,  e,  ainda  
adquirir 100 viaturas policiais.

GRANDE  REDE  PÕE DÉBITOS  EM  DIA
O setor que respondeu mais positivamente ao Programa de Revigora-
mento Econômico foi o dos supermercados e atacadistas de alimen-
tos, com a recuperação de R$ 14,2 milhões.  Um grupo empresarial do 
setor, que vinha sendo monitorado há meses pelos Auditores Fiscais 
especialistas, resolveu suas pendências recolhendo aos cofres públi-
cos o montante de R$ 7 milhões.  Em segundo lugar destacam-se in-
dústrias e estabelecimentos comerciais que trabalham com materiais 
de construção, que  recolheram aos cofres públicos R$ 10,4 milhões.  
Também apresentaram resultados relevantes os setores Têxtil (R$ 6,6 
milhões), Metal Mecânico (R$ 5,9 milhões) e o de Serviços de Trans-
portes (R$ 4,7 milhões).

OPERAÇÃO EM CHAPECÓ
Auditores Fiscais da região de Chapecó participaram na última se-
mana de uma operação integrada para combate ao contrabando e des-
caminho de mercadorias importadas ilegalmente do exterior.
Foram visitados mais de 30 estabelecimentos, que atuam principal-
mente nos setores de mini-mercados, panificadoras e bares.
Como resultado da operação, foi apreendido grande volume de car-
teiras de cigarros de origem do Paraguai, além de bebidas energéticas 
e diversos CDs e DVDs piratas.

FISCALIZAÇÃO SURTE EFEITO EDUCATIVO
Na operação realizada em Chapecó ficou evidenciado o caráter edu-
cativo da fiscalização.   Constatou-se que vários contribuintes que em 
outras operações já haviam sido fiscalizados deixaram de comerciali-
zar produtos de origem ilegal.

FEIRÃO DO IMPOSTO
São positivas as diversas iniciativas que demonstrem o peso da carga 
tributária brasileira.  No entanto, é fundamental que tenhamos consciên-
cia da importância dos tributos no financiamento dos serviços públicos, 
em especial saúde, educação e segurança.    E também é importante que 
fique claro que além da carga tributária, há no Brasil lucros excessivos 
em vários setores.  Os veículos vendidos no Brasil estão entre os mais 
caros do mundo.  E o caso dos livros é ainda mais absurdo:  NÃO 
INCIDEM IMPOSTOS sobre livros no Brasil, mas aqui os livros são 
caríssimos, se comparados com outros países.


