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 �O gaúcho Francisco Turra, presidente da Uba-
bef, terá reunião no Ministério da Agricultura, 
com os secretários de Relações Internacionais 
do Agronegócio, Célio Porto, e de Defesa Agro-
pecuária, Ênio Marques, sobre liberação de 
mais plantas frigoríficas habilitadas a exportar 
para a China e as conversações do acordo sani-
tário com o México, que deseja importar carne 
de frango e ovos do Brasil.

 �O arquiteto Leonardo Araújo vai falar sobre as 
variáveis de um negócio e suas promessas, às 
8h30min, no Sindilojas Porto Alegre, à rua dos 
Andradas, 1.234/9º andar.

 �Começará às 10h o Trunk Show H. Stern, no 
Shopping Iguatemi, com oportunidade de usar 
o ouro de joias velhas na compra de novas. Até 
o dia 22.

 �O presidente da Fundação Dom Cabral, Wag-
ner Velloso, falará sobre Inovação em Educa-
ção Executiva, às 12h, no almoço da Federasul.

 �O diretor Alexandre Bendl, do Grupo Villela, 
será palestrante do almoço da Associação de 
Contadores de Gravataí e Cachoeirinha, às 12h, 
no Sindilojas, na rua Adolfo Inácio de Barcelos, 
336, Gravataí.

 �A ACIS de Sapucaia do Sul receberá em almo-
ço o consultor em gestão empresarial e lideran-
ça, Ricardo Mallet, às 12h.

 �O presidente do Grupo Hyundai Brasil, Victor 
Park, será o palestrante no almoço da Associa-
ção Comercial e Industrial de São Leopoldo, às 
11h30min.

 �O vice-presidente do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas e Logística-RS e coorde-
nador da 15ª Feira e Congresso de Transporte e 
Logística, Afrânio Kieling, se reunirá, às 15h, com 
o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, 
para entregar o convite do evento, que acontece-
rá entre os dias 3 e 5 de julho, na Fiergs.

 �Lançamento do livro A história do fomento 
mercantil factoring – Uma visão do Sinfac-RS, às 
19h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, à 
avenida Tulio de Rose, 80, com coquetel.

 �O burgomestre Sady Homrich coordenará jan-
tar com cervejas, às 20h30min, no Studio Clio, 
onde Henrique Oliveira autografará o livro 
Brasil Beer – Guia de Cervejas Brasileiras. Rua 
José do Patrocínio, 698. Ingressos a R$ 50,00 
e R$ 40,00.

 �O IAB-RS realizará, às 19h30min, o debate 
Mobilidade Urbana: prioridade ao pedestre e 
transporte público de qualidade, à rua General 
Canabarro, 363, entrada franca.

O Dia

Paulo Castro, presidente da Fesdt

A questão tributária em debate
Os principais temas da situação tributária brasileira estarão 

em debate no XII Congresso de Direito Tributário em Questão, 
entre os dias 27 e 30 deste mês, no Hotel Serrano, em Gramado, 
promoção da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, com 
a participação dos principais profissionais do setor no País, pro-
fessores, advogados, juízes e ministros. A reforma tributária, que 
vem sendo fatiada, a guerra fiscal, a dívida dos estados, o fundo de 
participação, as sanções políticas, os limites da livre concorrência, 
os regimes especiais de fiscalização e o fim do sigilo fiscal estarão 
entre os temas em debate pelos 700 participantes esperados, se-
gundo Paulo Castro, presidente da fundação. Entre os 25 palestran-
tes e debatedores, estão Everardo Maciel, ex-secretário da Receita 
Federal; Nelson Barbosa, ex-secretário executivo do Ministério da 
Fazenda; Teori Albino Zavascki, ministro do STF; e funcionários 
da Secretaria da Fazenda.

Refis da crise
Quem aderiu ao programa de Recuperação Fis-

cal (Refis) deve ficar atento. Os valores negociados 
até 2011 podem conter erros e gerar um pagamento 
indevido. O programa que permitiu às empresas em 
dívida com a Receita Federal ou com a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional negociar seus débitos 
não excluiu débitos já prescritos, pois o STJ e o STF 
definiram que o prazo para a Receita Federal cobrar 
os créditos da Seguridade Social é de cinco anos, e 
não mais 10. Além disso, alguns encargos parcela-
dos foram aumentados e incluídas multas integrais, 
o que contraria a lei que prevê a redução de 20% 
a 40% do valor da multa, dependendo da negocia-
ção. Há, também, os casos das empresas que fize-
ram depósito judicial, que quitaram os débitos ou 
parte deles. Existem valores que podem ser retira-
dos do montante da dívida. Os esclarecimentos são 
de Adria Ferronato, advogada do Grupo Villela, que 
alerta os contribuintes para que consultem um espe-
cialista o quanto antes para verificarem a restituição 
dos valores pagos indevidamente e/ou revisão, evi-
tando assim a perda dos seus direitos.

Sinmetal
O presidente da Weco S.A. Indústria de Equipamento Termo Mecânico 

de Porto Alegre, Gilberto Porcello Petry, foi reeleito por unanimidade pre-
sidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico e Eletrônico-RS para uma nova gestão, a ser cumprida no triênio 
2013/2016. O Sinmetal tem base territorial em 412 municípios do Estado, 
onde estão instaladas cerca de 5.200 indústrias que geram aproximada-
mente 150.000 postos de trabalho. Também vice-presidente da Fiergs, Petry 
explica que a principal meta da nova diretoria é aumentar a competitivida-
de das empresas do setor para fazer frente à concorrência de indústrias do 
exterior – especialmente de países asiáticos, como a China, que se benefi-
ciam de fatores como baixa carga tributária e mão de obra barata. Entre as 
causas que vêm gerando perda de poder de competição da indústria na-
cional incluem-se a elevação do custo da mão de obra e a baixa produtivi-
dade, juntamente com as deficiências da área de infraestrutura e logística.

Cais
O Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre, um dos 

que mais lutou pela recuperação das instalações do cais da cidade 
para uso de entretenimento, lazer e comércio, comemora a decisão 
de, finalmente, iniciar as obras. O presidente do Sindpoa, José de Je-
sus Santos, lembra que o sindicato até mandou colocar outdoors na 
cidade exigindo pressa nas obras.
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Arena
A Fatto Comunicação, assessoria de impren-

sa criada pela jornalista Fátima Torri há 18 anos, 
assumiu a divulgação da Arena do Grêmio.

Canadá
A vinícola Basso, de Farroupilha, fez 

sua primeira exportação para o Canadá. 
Embarcou uma partida de Monte Paschoal 
Frisante, que ganhou medalhas de Prata, 
em Londres, e de Ouro, na França.


