Junho/2011: Maiores do ICMS

13/06/2011

Oscar Niemeyer abriga Os Maiores do ICMS
O Centro Cultural Oscar Niemeyer – CCON ‐ abriga às 20h30 desta quinta‐feira, dia 16, Os Maiores do
ICMS. O evento, realizado pelo jornal O Popular e o Governo de Goiás, homenageia todos os anos as
empresas que mais contribuiram para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Show
com a cantora goiana Grace Carvalho é a atração da noite especial para convidados.
Mais informações: (62) 3201‐4905

14/06/2011

Estado quer elevar em 10% arrecadação do ICMS este ano
Meta foi anunciada pelo secretário da Fazenda, Simão Cirineu, na homenagem prestada pelo POPULAR e pelo governo
de Goiás a 26 empresas das 500 maiores contribuintes em 2010
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a principal fonte de receita estadual, garantindo os
recursos necessários para que o governo possa prestar os serviços demandados pela população. Ontem, 26 empresas
que figuraram entre os 500 maiores contribuintes do tributo em Goiás no ano passado foram homenageadas na 16ª
edição do evento Os Maiores do ICMS, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.
O prêmio é um reconhecimento aos empresários que contribuíram para o desenvolvimento econômico do Estado,
através do recolhimento do ICMS, que representou 64% da receita estadual em 2010. A homenagem é uma iniciativa
do POPULAR e do governo de Goiás, através da Secretaria da Fazenda.
Ao destacar os esforços que o governo do Estado tem realizado para enfrentar as dificuldades financeiras,
ocasionadas pelo déficit encontrado, o secretário da Fazenda de Goiás, Simão Cirineu Dias, anunciou que a meta do
governo é aumentar em 10% no mínimo a arrecadação do ICMS em 2011. “Para isso, precisamos do apoio das
empresas e dos empresários”, afirmou, ao enfatizar que arrecadação tributária estadual cresceu 23% no primeiro
quadrimestre deste ano, com a ajuda do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública (Recuperar).
Simão Cirineu lembrou que o governo precisou reduzir parcialmente benefícios fiscais dos combustíveis para criar do
Fundo do dos Transportes para recuperar as rodovias goianas, mas a expectativa é que o aumento dos combustíveis
se dissipe com o transporte viário seguro e redução no custo do frete. Também ressaltou que o governo deu isenção
de ICMS para o acesso à internet em banda larga pelo Programa Internet Popular, ampliou a adoção da substituição
tributária para autopeças e bebidas quentes e reduziu o imposto sobre a querosene de aviação.
Por outro lado, o secretário da Fazenda ressaltou que o trabalho pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de
fiscalização é permanente. “O Fisco aprimora‐se a cada dia, com os investimentos em qualificação, informatização de
sistemas, implantação da nota fiscal eletrônica e programas de monitoramento fiscal”, garantiu o secretário.

Ele destacou as ameaças decorrentes de decisões legais e de propostas de mudança na política tributária que
produzem efeitos na política de desenvolvimento do Estado, se referindo aos incentivos fiscais. Mas disse que o
Estado está preparado para discutir e buscar caminhos adequados para enfrentá‐las e buscar as compensações
necessárias para a manutenção do crescimento do Estado.
Informações
O governador Marconi Perillo lembrou que a economia goiana saltou para sua relevância atual no contexto da
produção nacional e da inserção do Brasil no mundo globalizado. “Nos últimos 16 anos, o evento dos Maiores do ICMS
é sempre uma mostra de empresas que buscaram na eficiência e na competência tornar‐se expoentes em suas áreas
de atuação”, destacou.
Conforme o governador, essas empresas crescem em pagamento de tributos, a partir de sua capacidade de
revigoramento e reinserção cotidiana na dinâmica de um mercado que exige cada vez mais delas e seus produtos,
evolução acompanhada pelo governo estadual. Ele reconheceu que Goiás tem muitas carências, mas dá exemplos na
área de assistência social, tendo o programa Renda Cidadã reconhecido pelo governo federal como modelo de
atendimento aos mais carentes.
Com a arrecadação de impostos, o governo agora planeja evoluir para uma nova geração de programas sociais, com a
Bolsa Futuro, que completará a assistência com a perspectiva de futuro. “A bolsa terá lastro em programas de
educação e qualificação de mão‐de‐obra, estes sim emancipadores, criadores da possibilidade de cada um adquirir
com sua capacidade de trabalho o seu sustento, o seu lugar no contexto econômico e social”, explicou o governador.
Ele também elogiou a vocação pioneira da OJC, que nestes 16 anos modernizou seu parque gráfico, sendo a primeira
TV regional a incorporar a tecnologia digital.

