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RECONSTRUÇÃO
É a palavra de ordem em Santa Catarina depois da catástrofe
que matou, desabrigou e causou um prejuízo sem precedentes

O Governador Luiz Henrique da Silveira destaca as medidas e obras prioritárias, o apoio aos municípios atingidos

e as perspectivas para 2009. (págs. 6 e 7)

INFRA-ESTRUTURA: a recuperação de rodovias,

do Porto de Itajaí e do gasoduto Bolívia-Brasil.
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da Construção

Pesada em SC
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Editorial

O sol nos traz esperança

depois de mais de três me-

ses de chuva, que culmina-

ram numa das maiores ca-

tástrofes da história de San-

ta Catarina. Se no início do

semestre estávamos preocu-

pados com os pequenos

transtornos que o mau tempo provo-

cava no andamento das obras de

infra-estrutura, agora o que nos mo-

biliza é uma urgência muito maior: a

reconstrução de cidades inteiras, es-

tradas e locais estratégicos para a

economia do Estado e para o bem-

estar de seus habitantes. Durante o

período crítico de socorro às vítimas,

o maquinário utilizado nas obras vi-

rou arsenal de resgate, abrindo ca-

minho em meio à destruição e trans-

portando desalojados e desabrigados

e seus pertences. Lamentamos pro-

fundamente pelas vidas perdidas e

pela imensa dor e prejuízo material

de inúmeras famílias. E agradecemos

aos empresários da Indústria da

Construção Pesada que se empenha-

ram em auxiliar quem mais precisa-

va. Ainda teremos muito o que fazer,

sendo solidários sim, por meio de

serviços voluntários e de doações,

mas especialmente através de nos-

sa força de trabalho. Nunca o setor

da Construção Pesada teve tanto o

que realizar em Santa Catarina. Dis-

posição e preparo as pessoas que

formam a Indústria do Estado têm de

sobra, e como bons catarinenses que

somos (de nascimento ou de cora-

ção), não nos abatemos diante dos

maiores desafios. Que possamos ilu-

minar este Natal com a força da soli-

dariedade e que 2009 seja um ano

de superação e de realizações para

Santa Catarina.

Odorico Fortunato

Presidente do SICEPOT-SC
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Mapeados emprego e

renda na Construção

Pesada em SC

O SICEPOT-SC realizou o mais

completo levantamento sobre mão-de-

obra e remuneração do setor em Santa

Catarina. Uma empresa de consultoria

especializada em Recursos Humanos,

contratada pelo sindicato, levantou

infor-mações sobre contratações,

cargos e salários das empresas que

atuam na área. Os resultados estão

disponíveis somente para associados

do SICEPOT-SC, que podem solicitar

os dados enviando e-mail para

sicepot@terra.com.br ou ligando para

a sede do sindicato em Florianópolis.

O telefone é (48)3223-0854.

Maquinário para Construção Pesada

comercializado em SC em 2008 (até outubro)

Linck Caterpillar-Pesa Charque Máquinas

Escavadeiras Escavadeiras Manipuladores Telescópio

Carregadeiras Carregadeiras Carregadeiras

Mini-Carregadeiras Mini-Carregadeiras Mini-Carregadeiras

Motoniveladoras Motoniveladoras Retro Escavadeiras

Retro Escavadeiras Retro Escavadeiras Tratores Esteira

Rolos compactadores Rolos compactadores

Total: 106 máquinas Total: 166 máquinas Total: 130 máquinas
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DRAGAGEM é uma das

prioridades no Porto de Itajaí
Começam antes do natal os trabalhos de recuperação do Com-

plexo Portuário e do Porto de Itajaí, que ficaram irreconhecíveis
após a enxurrada. O Ministério dos Portos garantiu a liberação de
R$ 350 milhões para o Porto e de R$ 240 milhões para recupera-
ção da retroárea e dos berços destruídos.

Mais de 300 metros de cais foram destruídos e a areia e a
lama trazidas pela enchente assorearam o canal por onde circulam
grandes embarcações. A profundidade foi reduzida à metade, o
que poderia fazer os navios encalharem. Dos três berços, só um
não foi danificado pela correnteza. O piso de um armazém repleto
de mercadorias apreendidas também foi arrastado pela água. Por
duas semanas nenhum navio entrou nem saiu do principal exporta-
dor de carnes congeladas da América Latina. Onze mil trabalhado-
res permaneceram parados e cerca de US$ 500 milhões em mer-
cadorias deixaram de ser movimentados.

A ordem de serviço para o início dos trabalhos de dragagem no
canal de acesso ao porto foi assinada no dia 12 de dezembro pelo
ministro-chefe da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito. “Em
no máximo cinco dias teremos dragas trabalhando na recuperação
do canal de acesso”, garantiu.

O ministro explicou que foram usados critérios diversos para a
escolha da empresa que fará a dragagem, como prazos de conclu-
são da obra, menor tempo de mobilização dos equipamentos e
capacidade das dragas. “O prazo máximo de conclusão da dragagem
é de 90 dias. Entretanto, a empresa vencedora já se propôs a
concluir as obras antes do prazo”, ressaltou.

O consórcio formado pelas empresas EIT Empresa Industrial
Técnica S/A, DTA Engenharia Ltda, EQUIPAV S/A Pavimentação e
Comércio e CHEC Dredging e CO. Ltda, representantes da chinesa
Shangai Dredging Co, foi escolhido após análise técnica feita pela
Secretária Especial de Portos. O valor do contrato é de R$ 17,5
milhões.

Três dragas chegarão a Itajaí. A maior delas tem capacidade
operacional para 13 mil metros cúbicos, e as outras duas, de 3,5
mil e 5 mil metros cúbicos cada. Com a utilização dos três equipa-
mentos, deve levar 60 dias para que o canal volte a ter 11 metros
de profundidade.

O Ministro Pedro Brito adiantou que no dia 22 de dezembro será
assinada a ordem de serviço para a reconstrução dos berços: “O
valor de R$ 240 milhões vai ser divido em três lotes para agilizar
ainda mais o processo. Vamos elevar a capacidade dos berços e da
área de armazenagem para cinco toneladas por metro quadrado”.
Fonte: Assessoria de imprensa do porto e Secretaria de Estado de Comunicação

PORTO E GASODUTO
Prejuízos ultrapassam as divisas de Santa Catarina

No dia em que Santa Catarina

foi mais castigada pela chuva,

uma explosão abalou a zona ru-

ral de Gaspar e a economia de

dois estados. Um trecho do

gasoduto Bolívia-Brasil na área

afetada por deslizamentos de

encostas se rompeu, cessando

o fornecimento de gás natural

para mais de 200 indústrias e

postos de GNV catarinenses e

gaúchos.

Consertar os dutos foi uma

operação complicada, já que ro-

dovias estavam bloqueadas e

havia o perigo de novos desmo-

ronamentos. A TBG teve o apoio

da Petrobras, do Batalhão de En-

genharia de Construção do Exér-

cito de Lages, da Defesa Civil de

SC e da administração do aero-

porto de Blumenau, que cederam

à transportadora especialistas,

equipamentos e instalações. Pri-

meiro foi necessário abrir estra-

das vicinais até o local do aci-

dente, retirar lama, pedras e ár-

vores que estavam sobre o

gasoduto e trabalhar na estabili-

zação de encostas para garantir

a segurança da operação. Além

de garantir o acesso por terra, a

empresa utilizou dois helicópte-

ros para transporte de passagei-

ros e um para carga. As obras

mobilizaram cerca de 40 pesso-

as. Uma base de apoio montada

em Gaspar recebeu geradores de

energia elétrica, carretas de ilu-

minação, tubos e maquinário.

Helicópteros e estradas vicinais

para a recuperação do gasoduto

O sistema foi restabelecido

em nove de dezembro, 16 dias

após o acidente.  Mas equipes

da TGB continuaram no local

para garantir a preservação e se-

gurança do gasoduto. Toda a ex-

tensão dos dutos em Santa

Catarina passou pela inspeção

técnica de especializas em

geotecnia do Centro de Pesqui-

sas e Desenvolvimento da

Petrobras e do Serviço de Enge-

nharia da Petrobras.

DESABAMENTOS X EXPLOSÃO
Em entrevista ao Jornal Naci-

onal, moradores disseram que a

explosão do gasoduto aconteceu

antes dos deslizamentos no Mor-

ro do Baú, em Ilhota, vizinha a

Gaspar. Eles temem que isto te-

nha provocado os deslizamentos

e não o contrário.   Alguns afir-

mam ter ouvido o estrondo seis

minutos antes da avalanche. O

especialista da Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Sul, Luiz

Bressani, analisou as condições

do solo para a prefeitura de

Gaspar e disse que a suspeita

dos moradores merece investiga-

ção. Já o diretor da TGB, Oswaldo

Luiz Monte, acredita que o baru-

lho ouvido pela comunidade te-

nha sido provocado pelo deslo-

camento de detritos – árvores, pe-

dras e um volume de terra muito

grande – e afirma que o duto é

que foi rompido pelo desabamen-

to da encosta.
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O número de ruas danificadas ou mes-
mo destruídas nas cidades mais castiga-
das pela enchente ainda não foi calcula-
do.  Nas rodovias estaduais e federais,
há levantamentos preliminares. Só para
recuperar as estradas estaduais serão ne-
cessários R$ 270 milhões, conforme as
primeiras avaliações do Departamento Es-
tadual de Infra-Estrutura. Para as rodovi-
as federais estão garantidos R$ 123 mi-
lhões, destinados à restauração das BRs
101, 280, 282 e 470.

Segundo o DNIT, as estradas federais
serão recuperas em três etapas. A primei-
ra, em execução, inclui a desobstrução e
limpeza das vias. Após a liberação come-
çam os serviços de recuperação (projetos
e orçamentos específicos, recuperação de
aterros, construção e recuperação de dis-
positivos de drenagem, contenção de en-
costas, proteção vegetal de encostas e
aterros, recuperação da estrutura dos pa-
vimentos e da pista de rolamento, barrei-
ras, guarda-corpos, defensas e sinaliza-
ção). Tudo deve ficar pronto em maio de
2009.

Mas o tráfego em todas as rodovias
federais que cruzam o território
catarinense já está desobstruído. Foi o
que anunciou, em visita a Santa Catarina,
o diretor-geral do DNIT, tranqüilizando
quem planeja viajar no período das fes-
tas de final de ano. Luiz Antonio Pagot
admite que ainda existem alguns garga-
los e prevê que o tráfego flua melhor nes-
tes pontos até 19 de dezembro.

Na malha rodoviária estadual, até o
fechamento desta edição somente a SC-
416 continuava interditada. Em mais de
dez SCs o trânsito fluía precariamente.

BR-101
No trecho sul, uma rocha de duas mil

toneladas e uma barreira com cerca de
100 metros de extensão bloquearam a
rodovia no km 235, próximo ao Morro dos
Cavalos. Para a liberação do trânsito em
meia-pista foram necessárias várias de-
tonações e sete dias de trabalho árduo e
arriscado, porque mais terra descia à
medida que a barreira era removida. E no
norte do Estado, o trânsito no km 13 foi
fechado por causa de um desmoronamen-
to em Garuva. Deslizamentos e alagamen-
tos atingiram outros cinco pontos.
Antes da enxurrada, eram realizadas obras
de recuperação e manutenção entre a
Grande Florianópolis e a divisa com o Rio
Grande do Sul. Em Palhoça o recape-

Ruas e rodovias: 

amento asfáltico de um trecho de 15 km
deve ser concluído até 20 de dezembro.
Também será necessário investir na con-
tenção de encostas.

BR-116
Desvio obrigatório para muitos moto-

ristas durante a interdição da BR-101, a
BR-116 registrou engarrafamentos gigan-
tescos. O movimento na rodovia triplicou
na Serra Catarinense, segundo a Polícia
Rodoviária Federal.

BR-282
O asfalto não resistiu à força da água

e a pista da BR-282 cedeu no município
de Águas Mornas. O trânsito ficou parci-
almente interditado em quatro pontos,
entre os kms 31 e 79. Nos 70 km entre
Santo Amaro da Imperatriz e Alfredo
Wagner aconteceram dez desliza-mentos.

BR-376
Em território paranaense, a BR-376

apresentou problemas que atrapalharam
a vida de quem trafegava entre Santa
Catarina e Paraná. Após quatro quedas
de barreiras, a via do sentido norte foi
transformada em pista dupla, para fluxo
alternado, ao longo de nove km.

BR-470
Nenhuma rodovia sofreu tantos danos

quanto a BR-470. Corredor de escoamen-
to da produção industrial do Vale do Itajaí,

a estrada mais parecia uma cachoeira no
km 44, em Gaspar. O entupimento de uma
galeria deixou a pista e casas submersas.
Outros trechos foram interditados por
deslizamentos de terra e pista desmoro-
nando. No km 41, uma cratera se abriu,
engolindo um carro. Técnicos estudam se
foi isto que causou o rompimento da tu-
bulação da SC-Gás. Em Navegantes,
Blumenau e Rodeio o trânsito foi mantido
em meia-pista.

A BR 470 foi a rodovia federal mais danificada pelas chuvas em Santa Catarina

Os desmoronamentos bloquearam a SC-401, 
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Agilidade para normalizar o tráfego nas

BRs 101 e 376, entre Florianópolis e
Curitiba. A Autopista Litoral Sul, concessio-

nária que administra as rodovias desde fe-

vereiro deste ano, empreende todo o esfor-

ço necessário para liberar rapidamente tre-

chos prejudicados por deslizamentos e ala-

gamentos. “A empresa foi rápida nas deci-

sões e ações. Menos de 15 minutos após a

queda da barreira em Garuva já havia equi-

pes no local tentando resolver a situação,

como numa operação de guerra. O mesmo

aconteceu nos outros trechos que apresen-
taram problemas”, lembra o presidente do

SICEPOT-SC, Odorico Fortunato. “Testemu-

nhamos a dedicação do gerente de Obras e

Conservação da concessionária, Domício

Teixeira Júnior, que não dormiu até que os

trabalhos avançassem.”

Os estragos provocados pela chuva cul-

minaram no dia 22 de novembro. Segundo

Teixeira Júnior, foram mobilizados mais de

200 profissionais e uma enorme frota de

equipamentos para desobstruir pontos críti-
cos. Parte da mão-de-obra e do maquinário

foi terceirizada. Havia equipes trabalhando

na estrada 24 horas por dia. “Tivemos pro-

blemas em seis pontos da rodovia. Naquele

momento a prioridade era liberar o tráfego”,

conta o gerente de Obras e Conservação.

Três pontos ficaram alagados, próximos

a Barra Velha, Piçarras e Itajaí. Mas foram

os deslizamentos que causaram mais trans-

tornos. Até agora a situação não foi regula-

Uma prova de fogo para a

AUTOPISTA LITORAL SUL

rizada nos kms 13 e 83 da BR-101 (em

Garuva e Barra Velha) e no km 675 da BR-

376, no Paraná. O trânsito flui por desvios.

Domício Teixeira Júnior prevê que a situa-

ção se normalize a curto prazo e explica que

toda a rodovia é inspecionada constantemen-

te para evitar qualquer risco, caso volte a

chover.

SOCORRO AOS USUÁRIOS
Além dos grupos que se dedicavam à

desobstrução das pistas, as equipes de

Socorro Mecânico não pararam nas sema-

nas de chuva. Muitos usuários tiveram que

solicitar o serviço, prestado pela Autopista

Litoral Sul, conforme prevê o contrato de

concessão, bem como o Socorro Médico.

Os serviços começaram a ser oferecidos em

agosto e a cobrança de pedágio deve come-

çar em janeiro de 2009.

MUITO A FAZER
SC-401

Às vésperas da temporada de verão,
transtornos na SC-401, principal ligação
do centro da Capital ao norte da Ilha. No
dia 23 de novembro, rochas e um grande
volume de terra cobriram a pista entre os
bairros Cacupé e Rio Vermelho. Um cami-
nhão foi soterrado e o motorista morreu.
O trânsito foi parcialmente liberado em
sete de dezembro, mas pode voltar a ser
fechado se houver risco. As obras conti-
nuam, mobilizando cerca de 80 homens,
que utilizam retroescavadeira, tratores,
caminhões, carregadeiras e marteletes
(equipamentos que perfuram as pedras
antes do uso de dinamite). Já foram reti-
radas mais de 19 mil toneladas de terra
e pedras. E ainda há material para en-
cher, em média, 400 caminhões por dia.
Quando tudo for retirado, será preciso
refazer o asfalto.

SC-407
Próximo ao Portal de São Pedro de

Alcântara, uma barreira fechou a rodovia.
O acesso ao desvio se restringiu a veícu-
los leves.

SC-408
 Mais terra na pista. Nos primeiros cin-

co kms entre Brusque e São João Batista
há interdições parciais nos dois sentidos.

SC-411
No km 73 da SC-411, de Nova Trento

a Tijucas, a pista cedeu. No dia 12 de
dezembro, Deinfra e Polícia Rodoviária Es-
tadual decidiram fechar meia pista no km
32, porque um bueiro está cedendo.

SC-413
Deslizamentos bloquearam por mais

de uma semana a SC-413, entre Luís
Alves e a SC-474.

SC-416
Queda de barreira também na rodovia

entre Jaraguá do Sul e Pomerode.

SC-418
O município de Pomerode passou cin-

co dias isolado. Houve alagamento e que-
da de barreira.

SC-431
Barreiras também entre a BR-282 e o

município de São Bonifácio, tornando obri-
gatório o desvio pela Serra Rio do Rastro.

SC-466
A pista desmoronou na SC-466, entre

Itá e a divisa com o Rio Grande do Sul.

SC-470
Na estrada que une a BR-101 a

Blumenau, houve queda de barreira, dei-
xando o tráfego interditado para veículos
com mais de 10 toneladas.

SC-474
Barreiras e rachaduras na pista preju-

dicaram o tráfego entre Massaranduba e
Blumenau.

SCT-477
Entre Dr. Pedrinho a Benedito Novo, a

pista desmoronou no km 157.

principal acesso ao norte da Ilha.
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SICEPOT-SC: Sabemos que os danos

para o Estado com a enxurrada e en-

chentes vão muito além dos prejuízos

financeiros. Em sua trajetória política,

já havia enfrentando uma situação difí-

cil como esta?

Governador: Jamais enfrentei nada
parecido com isso que ocorreu. Nem eu
nem qualquer outro catarinense. Talvez
nem mesmo no Brasil tenhamos tido
algo tão devastador. Como disse logo
nos primeiros dias, depois de percorrer
os locais mais atingidos, esta foi a pior
tragédia que já se abateu sobre o nos-
so estado.

SICEPOT-SC: Há um levantamento

completo dos prejuízos?

Governador: Não, ainda não é pos-
sível dimensionar a magnitude dos pre-
juízos. A Secretaria da Fazenda convo-
cou os contabilistas com clientes nos
111 municípios em estado de calami-
dade e/ou estado de emergência, além
de outras regiões afetadas pelas chu-
vas e deslizamentos, para que forne-
çam, até o dia 15 de dezembro, as in-
formações referentes às suas
perdas. Só com esse levan-
tamento em mãos o Estado
terá real dimensão dos pre-
juízos.

SICEPOT-SC: Já se

sabe quanto cada uma

das cidades mais atingi-

das vai precisar para obras emer-

genciais?

Governador: Também não, até por-
que fica difícil determinar o que não é
emergencial numa situação dessa. Es-
colas, postos de saúde, moradias, ro-
dovias, energia elétrica, emprego, ves-
tuário, comida, remédios... o que não é
emergencial? Estamos em meados de

A hora da RECONSTRUÇÃO
A mobilização pela reconstrução de Santa Catarina começou antes mesmo da chuva parar.

Enquanto a força da água ainda causava estragos, o governo do Estado criou o Grupo de

Reação à Calamidade para auxiliar os municípios atingidos e agilizar a obtenção e o repasse de

recursos. Agora é hora de calcular os prejuízos e planejar a recuperação das áreas atingidas.

Em entrevista ao jornal do SICEPOT-SC, o governador do Estado Luiz Henrique da Silveira falou

sobre os desafios impostos pela catástrofe e as perspectivas para 2009.

dezembro e seis mil pessoas ainda es-
tão em abrigos.

SICEPOT-SC: Que apoio os municí-

pios receberão do Governo Estadual?

Governador: Total, completo e abso-
luto. Não mediremos esforços para re-
cuperar a dignidade das pessoas e, de-

pois, o dinamismo
econômico das cida-
des.

S I C E P O T - S C :

Como tem sido a

receptividade do Go-

verno Federal diante

da atual situação de

Santa Catarina?

Governador: Desde o primeiro mo-
mento tivemos no Governo Federal um
parceiro leal, sincero e comprometido
com a rápida resolução dos problemas.

SICEPOT-SC: Rodovias: quais as pri-

oridades?

Governador: A SC-401, que não pode
inviabilizar o verão de Florianópolis; a
BR-470, talvez a mais castigada de to-
das; e todas as demais que sofreram
quedas de barreira ou em que as pis-
tas cederam. A prioridade é desobstruir
os caminhos interrompidos, garantir os
acessos e, em seguida, recuperar as
condições de trafegabilidade e seguran-
ça.

SICEPOT-SC: A recuperação do Por-

to de Itajaí está encaminhada? E até

que o maior exportador de carne con-

gelada na América Latina volte a ope-

rar, há alternativa?

Governador: A visita in loco do mi-
nistro especial dos Portos, Pedro Brito,
foi de grande valia para que ele sentis-
se, com toda a dramaticidade, a cala-
midade que se abateu sobre o Porto de
Itajaí, por onde transitam 21% do PIB
catarinense. Daí porque o Governo Fe-
deral foi tão ágil na liberação, por medi-
da provisória, dos R$ 350 milhões para

 “Esta foi a piortragédia que jáse abateu sobreo nosso estado.”
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Um dia após a entrevista ao
jornal do SICEPOT-SC, o governa-
dor Luiz Henrique da Silveira rece-
beu do governo federal a confirma-
ção do aporte de R$ 2,933 bilhões
para medidas prioritárias nas regi-
ões castigadas pela chuva.  O
anúncio foi feito pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que veio
ao Estado acompanhado por sete
ministros: da Casa Civil, Dilma
Rousseff; da Integração Nacional,
Geddel Vieira Lima; dos Transpor-
tes, Alfredo Nascimento; da Saú-
de, José Gomes Temporão; da Co-
municação Social, Franklin Martins; da Se-
cretaria Especial de Portos, Pedro Brito;
e da Pesca, Altemir Gregolin. O presiden-
te Lula garantiu que ministros, governo
do Estado e prefeituras receberão cópias
dos relatórios de verbas liberadas pelos
ministérios para acompanhamento efeti-
vo da destinação dos recursos. “Esta har-
monia entre as três esferas de poder fez
surgir um novo paradigma para cuidar de
catástrofes no Brasil”, avalia o presiden-
te.
Recursos federais para o Vale do Itajaí
Ministério dos Transportes - R$ 123 mi-
lhões para recuperação das BRs 101,
280, 282 e 470.

Ministério da Integração Nacional - R$
120 milhões, dos quais R$ 85 milhões já
foram liberados.
Ministério dos Portos - R$ 350 milhões
para o Porto de Itajaí e R$ 240 milhões
para recuperação dos berços destruídos
e da retroárea.
Ministério da Saúde - R$ 100 milhões e
17 toneladas de medicamentos.
Ministério da Pesca - R$ 300 milhões em
linhas de crédito.
Ministério da Fazenda - Mais de R$ 1,7
bilhão em linhas de crédito diversas para
trabalhadores e empresários
TOTAL = R$ 2,933 BILHÕES

Fonte: Secretaria de Estado de Comunicação

Quase R$ 3 bi para SC

a sua reconstrução. Como isso deman-
dará um tempo exasperadamente lon-
go, toda e qualquer alternativa pode e
deve ser estudada.

SICEPOT-SC: Os estragos causados

pela enchente podem provocar o adia-

mento de investimentos em infra-estru-

tura previstos para 2009?

Governador: Evidentemente, diante
de um cataclismo como esse que nos
atingiu, tudo está sendo revisto e
reavaliado, o que não significa, neces-
sariamente, adiar investimentos, pois
estamos fazendo um grande esforço
para viabilizar recursos novos, de outras
fontes, especialmente federais.

SICEPOT-SC: Quais as prioridades

em infra-estrutura para o ano que vem?

Governador: A prioridade agora é a
reconstrução de tudo o que foi
destruído. Não poderia ser diferente. Até
para que as pessoas possam retomar
as suas vidas e os seus projetos e so-
nhos. Só de moradias a necessidade
urgente supera as seis mil casas. Ape-
nas na rede elétrica mantida pela
Celesc, mais de sete mil postes de ener-
gia foram derrubados. Mas, com toda a
ajuda e apoio que estamos recebendo,
nós vamos reconstruir tudo.

SICEPOT-SC: Como, na sua avalia-

ção, será 2009 para Santa Catarina?

Governador: É nessas situações-limi-
te que se vê de que material é feito um
povo e o que é preciso para vergar-lhe a
espinha. Apesar dessa tragédia, soma-
da às dificuldades externas, será um
bom ano, podem apostar. Mais uma vez,
os catarinenses vão mostrar ao Brasil,
que foi tão solidário e caloroso, que nós
merecemos toda a atenção e todo o
carinho que nos foram dedicados. Va-
mos dar a volta por cima e sair ainda
mais fortes e competitivos.

“Vamos dar a volta

por cima e sair

ainda mais fortes e

competitivos.”
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Parcelamento de débitos:

Novidades com a MP 449/08
No dia 04/12/08 foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória nº 449/

08, que alterou a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débi-
tos tributários, concedeu remissão, instituiu regime tributário de transição, entre outras
disposições. Destacamos as principais alterações:
1) Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com exigibilidade

suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco anos ou mais
e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais), que deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente, em
relação:

2) I - aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

II - aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e
“c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil; e

III - aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2) As dívidas de até R$ 10.000,00 (pequeno valor), vencidas até 31/12/2005, com

exigibilidade suspensa ou não, com a Fazenda Nacional, inscritas ou não em Dívida
Ativa da União, poderão ser pagas ou parceladas, considerados isoladamente:
a) Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional;
b) Os débitos decorrentes das contribuições sociais das empresas incidentes sobre a

remuneração paga ou creditada aos segurados e das contribuições incidentes so-
bre o faturamento e o lucro, dos empregadores domésticos, dos trabalhadores)
das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos administrados pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil.

c) Os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”

Quantidade de Multa de mora Juros de Encargo
Parcelas e ofício mora Legal
Pagamento à vista ou Redução de 100%

Redução 30% Redução de 100%
até seis prestações juros de mora
Até 30 prestações Redução de 60% - Redução de 100%
Até 60 prestações Redução de 40% - Redução de 100%

O requerimento do parcelamento abrangerá, obrigatoriamente, todos os débitos, exceto
multas isoladas e multas decorrentes de descumprimento de obrigações tributárias aces-
sórias e de infrações à legislação penal e eleitoral, inscritas ou não em Dívida Ativa da
União.

A dívida com a Fazenda Nacional superior a R$ 10.000,00 poderá ser parcelada desde
que o valor excedente ao limite máximo fixado seja quitado à vista e sem as reduções de
multa e juros. A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do seu requeri-
mento e será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passi-
vo, nos termos do §2o, não podendo cada prestação mensal ser inferior a:

I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) no caso de pessoa física; e
II - R$ 100,00 (cem reais) no caso de pessoa jurídica.

3) Os sujeitos passivos operantes pelo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), de que
trata a Lei nº 9.964/00, e do Parcelamento Especial (PAES), de que trata a Lei no
10.684/03, poderão optar pelo pagamento ou parcelamento do saldo remanescente
dos débitos consolidados em cada um dos programas, computadas as parcelas pagas
até a data da solicitação do novo parcelamento, na forma e condições, a seguir previs-
tas no § 2º, incisos I e II, do art. 2º da Medida Provisória nº 449/08.

Quantidade de Multa de mora Juros de Encargo
Parcelas e ofício mora Legal
Pagamento à vista Redução de 100% Redução de 30% Redução de 100%
Até seis prestações Redução de 100% Redução 30% Redução de 100%
Até 24 prestações Redução de 80% Redução 30% Redução de 100%

A opção pelo pagamento ou parcelamento importará na desistência compulsória e
definitiva do REFIS e do PAES, conforme o caso. E a opção pelo pagamento à vista ou
pelos parcelamentos de débitos nos termos da citada Medida Provisória deverá ser efeti-
vada até o último dia útil do terceiro mês subseqüente ao da sua publicação. Em caso de
dúvida, entre em contato com a assessoria jurídica do SICEPOT-SC.

Danielle Pelicioli Sartori - Advogada OAB/SC 14914

Assessoria Jurídica do SICEPOT-SC: Oliveira, Sartori & Fornasaro Advogados

(48) 3228-5810.(48)3228-5811 -  www.osf.adv.br

Mais de 33 mil

catarinenses

contam com a sua ajuda
Neste natal, desalojados e desabri-

gados aguardam donativos e o apoio de
voluntários. Segundo a Defesa Civil, são
extremamente necessários produtos de hi-
giene pessoal, produtos de limpeza, fral-
das, chupetas e mamadeiras, colchões,
travesseiros, roupa de cama, cobertores,
sacos plásticos para o acondicionamento
de kits de higiene pessoal, lonas plásti-
cas, pratos e copos de plástico durável,
talheres e outros utensílios domésticos. A
relação completa dos ‘itens prioritários e
a lista dos postos de arrecadação de
donativos podem ser conferidas no site
www.desastre.sc.gov.br.

Para doações em dinheiro, foram aber-
tas contas bancárias tendo como pessoa
jurídica o Fundo Estadual de Defesa Civil,
CNPJ - 04.426.883/0001-57. Qualquer
quantia ‘e bem-vinda para depósito numa
das contas abaixo:

� Banco do Brasil - Agência 3582-3,
Conta Corrente 80.000-7

� Banco/SICOOB SC - 756 - Agência
1005, Conta Corrente 2008-7

� Caixa Econômica Federal - Agência
1877, operação 006, conta 80.000-8

� BESC – Agência 068-0, Conta Corrente
80.000-0

� Bradesco S/A - 237 Agência 0348-4,
Conta Corrente 160.000-1

� Itaú S/A - 341, Agência 0289, Conta
Corrente 69971-2

� SICREDI - 748, Agência 2603, Conta
Corrente 3500-9

� SANTANDER - 033, Agência 1227,
Conta Corrente 430000052

� BANRISUL - 041, Agência 0131, Conta
Corrente 06.852725.0-5

Atenção: A Defesa Civil de SC alerta
que não manda mensagens eletrônicas
com pedidos de auxílio. Os e-mails são
enviados por criminosos que se
aproveitam deste momento difícil para
aplicar golpes.


