
A disputa entre os Estados 
em torno da concessão de 
benefícios fiscais poderá ganhar 
novos rumos a partir de recente 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A ministra Ellen 
Gracie concedeu liminar que 
favorece a BRF Brasil Foods 
(Perdigão/Sadia) na briga con-
tra a Secretaria da Fazenda de 
Minas Gerais, que havia tomado 
a decisão de glosar créditos do 
ICMS relativos a uma operação 
de venda de produtos de sua 

O assunto vai agora subir 
ao plenário do Supremo, que 
deverá firmar o entendimento 
definitivo da corte. A concessão 
da liminar foi recebida com oti-
mismo pela Fieg, que enxerga a 
possibilidade de uma solução 

Vai até o dia 10 de setem-
bro o prazo para as inscrições 
ao Festival Sesi Música, antigo 
Festival Sesi de Violeiros e MPB, 
que volta neste ano com novo 
conceito. Em sua 29ª edição, a 
promoção passa a ser destinada 
exclusivamente a trabalhadores 

A tributação nas operações 
de comércio exterior será tema 
de curso, promovido pelo Centro 
Internacional de Negócios da 

Em pleno feriadão da 
Semana da Pátria, mais de 800 
trabalhadores-atletas de 26 
empresas goianas disputam 
em Goiânia, de 4 a 7 de setem-
bro, a etapa estadual dos 
Jogos do Sesi. A competição 
abrange as modalidades de 
futebol de campo, futsal, 

unidade em Goiás para aquele 
Estado. A ministra considerou 
a medida descabida, alteran-
do entendimento anterior do 
próprio STF. O mesmo despacho 
indica que, daqui em diante, 
os governos estaduais que se 
sentirem prejudicados deverão 
questionar judicialmente os in-
centivos concedidos por Estados 
concorrentes, mas terão de abrir 
mão da prática de glosar crédi-
tos tributários reclamados pelas 
empresas incentivadas.

que possa contemplar todos os 
interesses em jogo, principal-
mente para Estados em desen-
volvimento, como Goiás, que 
ainda dependem de investimen-
tos para manter o crescimento e 
consolidar sua indústria.

da indústria, empresários contri-
buintes do Sesi e seus dependen-
tes diretos. Samba, rock, sertane-
jo, clássica, MPB, ou qualquer 
outro estilo serão aceitos. As in-
scrições podem ser feitas no site 
www.sesigo.org.br, onde está 
disponível o regulamento.

Fieg (CIN), dia 15 de setembro, 
na Casa da Indústria.  Inscrições 
e informações pelo telefone (62) 
3219-1488.

futebol sete máster, tênis de 
mesa, tênis de campo, xadrez, 
natação, atletismo, voleibol, 
vôlei de areia, truco, sinuca, 
dama, peteca e dominó. Os 
vencedores se classificam para 
a etapa regional dos Jogos do 
Sesi, em Campo Grande (MS), 
de 12 a 15 de novembro.
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