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O segmento do calcário agrícola brasileiro está de luto. Faleceu na quarta-feira, dia 
 04/05/2022, o engenheiro agrônomo Fernando Carlos Becker, diretor da Abracal e
do Sindicato do Calcário do Rio Grande do Sul (Sindicalc). Ele tinha 87 anos de
idade.

No dia 24 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Calcário Agrícola. Em 2011, uma
lei aprovada pelo Congresso Nacional definiu a data, após indicação da Abracal ao
então deputado federal e hoje senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS).
Esse também é o dia de nascimento de Becker. A homenagem leva em conta sua
intensa participação no trabalho de divulgação do uso do corretivo de solo na
agricultura nacional.

Sua atuação junto às entidades empresariais e lideranças políticas foi fundamental
para a valorização do uso do calcário. O corretivo é fundamental para terras com
elevada acidez, situação que ocorre em boa parte do Brasil. Na década de 1990,
ajudou na elaboração de um estudo que auxiliou o governo federal a adotar
práticas que elevaram a produtividade do agronegócio brasileiro.

Becker também teve intensa atividade comunitária no Rio Grande do Sul. Foi
presidente da Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858), em Porto
Alegre. Segundo nota da ABE, ele integrou ainda o Clube Excursionista Serra do Mar
(CESM), que tinha o objetivo de conhecer o Rio Grande do Sul por meio de
excursões a cachoeiras, morros, praias e cavernas.
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A FIEMG realizará, com a CEMIG, o
encontro Lado a Lado - Energia da
Indústria, na cidade de Pouso Alegre,
que será realizado no próximo dia
17/05, às 14h, em formato híbrido
(presencial e virtual, por intermédio da
plataforma Teams).  

É uma excelente oportunidade para as
empresas apresentarem as questões
das unidades consumidoras, 
 relacionadas à qualidade de energia,
pedidos de expansão e conexão ao
sistema elétrico (atraso na execução
de obras, conexões à rede),
interrupções frequentes e outros.  

A CEMIG, por sua vez, fará a
apresentação do plano de expansão,
investimentos e melhorias em sua rede
de distribuição.   

Após a apresentação a ser feita pela
CEMIG, os agentes de relacionamentos
realizarão atendimento individual para
o encaminhamento das demandas
apresentadas pelas indústrias.  

   
No momento da inscrição, o associado
deve escolher a forma de participação
e informar o número da instalação
e manifestar sobre os problemas que a
empresa tem enfrentado com a
CEMIG.  

 

Será oportunizado aos participantes
virtuais contribuírem via chat.  

Para inscrição: CLIQUE AQUI!  

https://www.sympla.com.br/evento-online/lado-a-lado-energia-da-industria/1450347
https://www.sympla.com.br/evento-online/lado-a-lado-energia-da-industria/1450347


 STF modula efeitos de decisão que afastou a incidência de IR e CSLL
sobre a Selic na devolução de tributos pagos indevidamente.
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão virtual encerrada
em 29/4, acolheu parcialmente recurso (embargos de declaração) para
esclarecer pontos da decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 1063187, com repercussão geral, e modular seus efeitos.
 
Na ocasião, a Corte declarou a inconstitucionalidade da incidência do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na
devolução de tributos pagos indevidamente (repetição de indébito).
 
O colegiado, acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli (relator),
esclareceu que a decisão se aplica apenas nas hipóteses em que há
acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na
repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de
compensação) tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Segundo
o ministro, a questão acerca da necessidade de existência de juros
moratórios e de repetição de indébito tributário foi evidenciada no
julgamento do RE, inclusive nos demais votos. A definição da natureza
jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou avençados em
contratos entre particulares foge do tema discutido.
 
A Corte também estabeleceu que a decisão produzirá efeitos a partir da
publicação da ata de julgamento do mérito, em 30 de setembro de 2021.
 
Ficam ressalvadas da modulação, as ações ajuizadas antes da data do
início do julgamento do mérito, 17 de setembro de 2021, e os fatos
geradores anteriores a 30 de setembro de 2021 em relação aos quais não
tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de
repercussão geral. Toffoli assinalou que, em razão do reconhecimento da
inconstitucionalidade, a União não pode cobrar a CSLL ou o IRPJ quanto a
esses fatos, devendo, portanto, paralisar o "estado de
inconstitucionalidade”.

 
 

 Fonte:STF https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=486488&ori=1

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=486488&ori=1


Conforme determina o artigo 39 do Anexo VIII do Regulamento
do ICMS, a Secretaria de Estado da Fazenda deve definir até o
dia 05 (cinco) de cada mês, o “Montante Global Máximo Mensal
de Crédito Acumulado de ICMS que poderá ser transferido ou
utilizado”.
 
Atendendo a tal dispositivo, foi publicada a Resolução SEF n.º
5.560, de 07 de maio de 2022, prevendo que o Montante Global
Máximo de Crédito Acumulado de ICMS passível de
transferência ou utilização, relativamente ao mês de maio de
2022, é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
 
Publicado ainda o Comunicado SRE n.º 5/22, por meio do qual
o Secretário de Estado de Fazenda comunica que, no mês de
abril de 2022, foi liberado para transferência/utilização o total
de R$ 5.921.000,00 em créditos. O Comunicado arrola a
situação das solicitações efetuadas.
 
Para uma melhor visualização, segue, abaixo, o gráfico da
evolução do Montante Global.
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CLIQUE AQUI

https://www.sympla.com.br/evento/workshop-os-impactos-do-custo-da-energia/1547911


siga nossas redes sociais       

clique nos ícones       

https://instagram.com/sindacmg?igshid=1k2aqfy61nbcz
https://www.facebook.com/sindacmg-110477921118290

