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Sidrolândia deverá receber 
até o próximo ano mais de R$ 
100 milhões em investimentos. 
A Cooperalfa, cooperativa de 
produção de suínos, confirmou 
ontem a instalação de uma uni-
dade produtora de leitões em 
Sidrolândia, com geração de 
100 empregos diretos e investi-
mentos de R$ 100 milhões. A no-
vidade foi comunicada pelo pre-
sidente da cooperativa, Romeo 
Bet, ao governador Reinaldo 
Azambuja e ao secretário Jaime 
Verruck (Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar), 
e ao secretário Eduardo Riedel 
(Governo e Gestão Estratégica). 

Para Verruck, a unidade irá 
agregar valor à produção local e 
ajudar na diversificação da eco-
nomia. “Esse investimento faz 
parte de toda a estratégia do Go-
verno de continuar agregando 
valor a nossa produção local, 
transformando milho, farelo em 
proteína animal. Além disso, 
diversifica a nossa base produ-
tiva já que a suinocultura é uma 
atividade que ainda não existia 
em Sidrolândia”, explicou.

O investimento direto da 
cooperativa será de R$ 100 mi-
lhões. Outros R$ 160 milhões 
virão de futuros parceiros 

produtores. A Cooperalfa já 
atua em MS com unidades de 
armazenagem em Dourados e 
Sidrolândia, além da fábrica 
de ração e silo em Nova Alvo-
rada do Sul. Os empresários 
já apresentaram pedido de 
incentivo e deverão contar 
com recursos do FCO (Fundo 
Constitucional de Financia-
mento do Centro-Oeste). A 
estimativa é de o alojamento 
em Sidrolândia ser feito já 
no próximo ano. O número 
de matrizes alojadas será de 
10 mil. Após engordados, os 
leitões serão enviados para 
abate na cooperativa Aurora, 
de São Gabriel do Oeste, 
que já possui a ampliação  
de sua planta. 

Fendt
Na mesma reunião, Rei-

naldo Azambuja e Jaime Ver-
ruck receberam ainda um re-
presentante da Fendt, fábrica 

alemã de máquinas agrícolas 
que está construindo uma 
unidade em Sidrolândia e 
vai edificar mais quatro em 
Mato Grosso do Sul. A de 
Sidrolândia deve entrar em 
operação até o fim do ano. 
Referência nacional no se-
guimento, a Fendt é uma 
fabricante de equipamentos 
agrícolas como tratores, 
plantadeiras e máquinas de 
colheita.

De acordo com um dos 
sócios do empreendimento, 
o empresário Jacob Breure, 
a unidade de Sidrolândia de-
verá ser inaugurada ainda 
em novembro. “É tecnologia 
de ponta que chega para 
dar mais eficiência aos pro-
dutores rurais, do plantio a 
colheita”, salientou.

Ele conta ainda que serão 
abertas unidades da marca 
também em Ponta Porã, São 
Gabriel do Oeste e Dourados.
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Renegociação 
dos débitos 
terminou na 
terça-feira

Receita com Refis da Saúde na 
Capital ficou em R$ 90 milhões

Desde março Procon-MS 
emitiu 145 notificações que 
totalizaram mais de R$ 1 mi

Receita Federal aguarda a 
declaração de mais de 50 mil 
proprietários rurais em MS
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No último dia 
tivemos mais de 
586 atendimentos 
presenciais, com forte 
adesão de contribuintes
Djanira Magalhães, chefe de divisão da Sefin

Sidrolândia

Cidade terá investimentos de mais 
de R$ 100 mi em suínos e máquinas

A equipe de fiscalização da 
Procon-MS (Superintendência 
para Orientação e Defesa do 
Consumidor) contabilizou, entre 
os meses de março e setembro, 
o registro de 145 notificações 
contra agências bancárias de 
todo o Estado. Tais multas to-
talizaram um montante de R$ 
1.357.610,91 ou 42.545 unidades 
fiscais. Destaque com o maior 
número de infrações, 29 foram 
obtidas pela Caixa Econômica 
Federal, que deverá arcar com 
o pagamento de R$ 317.495,61 
em multas. 

De acordo com a superinten-
dência, os principais problemas 
identificados foram os relacio-
nados ao descumprimento à 
legislação estadual que deter-
mina atendimento prioritário 
a gestantes, nutrizes, idosos, 
pessoas com necessidades es-
peciais e portadores de autismo. 

Além da Caixa Econômica, o 
banco Santander obteve 26 in-
frações que somaram multas 
no valor de 8.030 Uferms, ou 
seja, R$ 256.237,30. Além disso, 
o Bradesco obteve 23 multas que 
corresponderam a 7.180 Uferms 
ou R$ 229.113,80. A seguir estão 
o Banco do Brasil e o BMG, 
ambos com 18 ocorrências cada. 
Na lista também aparecem os 
bancos Itaú (6), Panamericano, 
Sicredi com quatro cada um. 
Outros 11 bancos, mesmo com 
um número menor de infrações, 
também foram notificados. 

Em sete meses, pelo menos 
19 redes bancárias contabli-
zaram a emissão de 145 notifi-
cações, que contabilizaram um 
montante de 42.545 unidades fis-
cais no valor de R$ 1.357.610,91. 
Todo os recursos obtidos serão 
destinados ao Fundo Estadual 
de Defesa do Consumidor. (MP)

A Receita Federal recebeu 
até ontem (16) 25 mil Decla-
rações do Imposto Territorial 
Rural (DITR) em Mato Grosso 
do Sul. A expectativa é de que 
sejam apresentados 77,5 mil 
documentos até 30 de setembro, 
quando termina o prazo de en-
trega.  Em todo o país foram 
recebidas 3,5 milhões de de-
clarações das 5,9 milhões pre-
vistas em 2020. De acordo com 
a legislação, deve entregar a 
declaração a pessoa física ou ju-
rídica, exceto a imune ou isenta, 
proprietária de imóvel rural. A 
multa para quem deixar de de-
clarar é de 1% ao mês, ou fração 
de atraso, calculada sobre o 
total do imposto devido. 

Também está obrigado a de-
clarar quem, entre 1º de janeiro 
de 2020 e a data da efetiva 

apresentação da declaração, 
perdeu a posse do imóvel rural 
ou o direito de propriedade pela 
transferência ou incorporação 
do imóvel rural ao patrimônio 
do expropriante.

O documento deve ser feito 
por meio do Programa Gerador 
da Declaração do ITR, disponível 
na página da Receita Federal. A 
declaração pode ser transmitida 
pela internet ou entregue em 
uma mídia removível USB nas 
unidades da Receita Federal.

As informações podem ser 
corrigidas por meio da entrega 
de declaração retificadora. A 
Receita alerta, no entanto, que 
a correção de eventuais erros 
ou omissões deve ser feita antes 
de o contribuinte ser notificado 
sobre divergências constatadas 
no documento.

Michelly Perez 

O Refis 100% Saúde conta-
bilizou mais de 24.561 aten-
dimentos presenciais, com 
receita superior a R$ 90 
milhões na Capital. Os dados 
foram repassados ontem pela 
chefe da divisão de arreca-
dação da Sefin (Secretaria 
Municipal de Finanças e 
Planejamento) da Prefeitura 
de Campo Grande, Djanira 
Magalhães. Os recursos ar-
recadados serão investidos 
na saúde.

O programa foi criado pela 
Lei Complementar nº 393, 
de 11 de agosto de 2020, e 
trouxe descontos de 100% 
nos juros e multas para pa-
gamento à vista. Já para 
parcelamento em seis vezes, 
o desconto chegou a 75%. 
Para dividir em 12 parcelas, 
o desconto foi de 30%.

De acordo com balanço 
obtido ontem pela repor-
tagem do Estado MS, desde 
o início do projeto foram ar-
recadados R$ 90.107.519,75, 
sendo que a somente a se-
gunda prorrogação foi res-

ponsável pela obtenção de 
R$ 25.144.397,53.

O levantamento mos-
trou que pelo menos R$ 
20.304.616,37 foram de dí-
vidas imobiliárias e os ou-
tros R$ 4.839.780,80 em dí-
vidas econômicas.

Vale lembrar que a pri-
meira edição, que aconteceu 
entre os  dias 1 de junho e 3 
de julho, totalizou com a ob-
tenção de R$ 40.273.490,01, 
e na primeira prorrogação, 
entre os dias 3 de julho 
e 5 de agosto, outros R$ 
24.689.632,21 foram conta-
bilizados, e na última edição, 
outros R$ 25.144.397,53.

De acordo com o balanço 
quando se analisam os cré-
ditos obtidos nas negociações 
imobiliárias, pelo menos R$ 
10.105.049,29 foram obtidos 
por meio das cartas, já ou-
tros R$ 15.488.212,22 foram 
pelo pagamento à vista, 
assim como R$ 42.731.782,04 
na modalidade ajuizada e 
outros R$ 5.940.460,75 de 
forma parcelada, totalizando 
R$ 74.265.504,30.

Já para os créditos eco-
nômicos, o programa con-
tabilizou a obtenção de R$ 
9.703.706,59 na modalidade 
de pagamento à vista, ou-
tros R$ 5.106.164,70 em cré-
ditos ajuizados e em parce-
lamentos, R$ 1.032.144,16, 
totalizando assim R$ 
15.842.015,45.

Segundo a chefe da di-
visão de arrecadação da 
Sefin (Secretaria Muni-
cipal de Finanças e Pla-
nejamento) o último dia 
desta edição, diferente das 
anteriores, não foi de filas 
e aglomerações. Tudo isso 
em razão da possibilidade 
do parcelamento pelos 
meios digitais. 

“Tivemos um dia sem 
filas, tudo calmo. Desde o 
dia 1º de junho até o dia 
14 de setembro contabili-
zamos 24.561 contribuintes 
em busca de atendimento 
presencial. No último dia 
(15) tivemos mais de 586 
atendimetnos presenciais, 
mesmo assim, com a pos-
sibilidade de pagar e par-
celar as contas desde casa 
ajudaram muito na adesão 
dos contribuintes, além 
disso, devemos lembrar que 
muitos deles receberam a 
carta em casa, com a possi-
bilidade de pagamentos nas 
casas lotéricas”, explicou.

Pagamentos
O Refis 100% Saúde 

abrangeu todos os débitos tri-
butários ou não tributários 
vencidos, inscritos ou não na 
dívida ativa, ajuizados ou não, 
com exigibilidade suspensa 
ou não. Ele não abrangeu o 
IPTU 2020, infrações de trân-
sito, indenização devida ao 
município e débito de natu-
reza contratual, contrapartida 
financeira, outorga onerosa, 
arrendamento ou alienação 
de imóvel.

O Refis 100% Saúde surgiu 
como oportunidade oferecida 
pela prefeitura aos contri-
buintes diante da crise cau-
sada pelo coronavírus. O pró-
prio município sentiu direta-
mente os reflexos do momento. 
Diante disso, a administração 
municipal decidiu ampliar 
a faixa de desconto sobre 
multas e juros, tornando assim 
o Refis ainda mais vantajoso 
ao contribuinte, e direcionar 
os recursos arrecadados para 
a área de saúde.

Divulgação


