
Em Venâncio Aires, foram 
cumpridos quatro mandados. 

De acordo com o delegado, 
o trabalho é um desdobra-
mento da Operação Fumo Pa-
pel, que em agosto deste ano 
desarticulou um esquema de 
fraude tributária estimado 
em R$ 277 milhões. “Nosso 
objetivo é fechar estas empre-
sas laranjas e acabar com este 
esquema de atuação no setor 
do tabaco”, salienta.

Ainda segundo ele, a for-
ma de trabalhar foi diferente, 
já que na Operação Fumo 
Papel foram identificadas 
empresas fantasmas, tentan-
do se chegar às beneficiárias 
de fato no negócio. A partir 
de agora, é feito um moni-
toramento online, em tempo 
real, de todas as empresas do 
setor. “A partir das grandes 
empresas que faturam mais 
de R$ 100 milhões por ano, 
vamos levantar todas as no-
tas fiscais de compras delas, 
verificar quais foram os for-
necedores e os fornecedores 
dos fornecedores delas, até 
chegar no produtor rural”, 
explica. 

Não existindo a empresa 
de fato, vai ser identificado o 
real proprietário do negócio, 
já que há a movimentação 
de dinheiro e estas pessoas 

De novo, na mira das fraudes do tabaco
Operação Caça Fantasmas, deflagrada na terça-feira, cumpriu mandados em 11 empresas da região. Dois deles foram em Vera Cruz
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Em Vera Cruz, mandados foram cumpridos na região central e na localidade de Entre Rios

Petebista recebeu 13 votos em sessão na última terça-feira
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VEM MAIS OPERAÇÃO

EM VERA CRUZ

RECEITA DE OLHO

Defensora das causas animais, Bruna Molz vai presidir a Câmara de Santa Cruz
ELEIÇÃO TURBULENTA

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

A Receita Federal cumpriu 
na manhã de terça-feira, dia 
18, mandados referentes a um 
esquema de fraude tributária 
no setor fumageiro da região. 
Denominada Operação Caça 
Fantasmas, a ação foi defla-
grada em 11 empresas dos 
municípios de Vera Cruz, 
Venâncio Aires, Rio Pardo, 
Candelária, São Lourenço 
do Sul, Cerro Grande do Sul 
e Camaquã.  

Conforme a Receita Fede-
ral, sonegação de contribui-
ção previdenciária, pedidos 
indevidos de ressarcimento 
de PIS e Cofins e geração de 
custos fictícios, com o objeti-
vo de diminuir o imposto de 
renda para terceiros, foram os 
crimes apurados. A operação, 
que contou com uma equipe 
armada, cumpriu  mandados 
de procedimento fiscal. Não 
foram efetuadas prisões. 

De acordo com delegado 
Leomar Padilha, da Receita 
Federal de Santa Cruz, em 
Vera Cruz foram cumpri-
dos dois mandados: um na 
região central e outro em 
Entre Rios. Em Vera Cruz 
não foi encontrada nenhuma 
irregularidade no interior. 

As empresas que de fato são fantasmas ou que estão em 
nome de "laranjas" serão, agora, fechadas, enquanto que as 
outras terão que pagar tributos de forma mais consistente. 
"Acreditamos que grande parte delas são porque não pagam 
tributos. Nós vamos continuar todo o mês fazendo operação 
até finalizar a safra, sempre no período de comercialização 
do tabaco ", comenta. Para Padilha, as empresas que traba-
lham de forma correta são prejudicadas, já que ocorre uma 
concorrência desleal. Além disso, a sociedade também é afe-
tada, pois o tributo não é do Governo, mas sim da sociedade, 
para ser empregado em investimentos em diversas áreas. 

serão responsabilizadas com 
todo o crédito tributário que 
deixou de ser pago. Hoje, a 
legislação prevê multa e se 
não pagar o tributo, a pessoa 
pode ser presa. O delegado 
acrescenta que, diante disso, 
torna-se importante que as 
grandes empresas conheçam 
sua cadeia de fornecimento 
para que não se envolvam 
em esquemas de desvio de 
dinheiro público.

A última sessão do ano da 
Câmara de Vereadores de San-
ta Cruz, realizada na terça-fei-
ra, dia 18, reservou surpresas 
com a eleição da presidência. 
Nome certo para comandar o 
Legislativo, seguindo acordo 
entre as bancadas governistas, 
Alex Knak (MDB) foi substituí-
do de última hora por Bruna 
Molz (PTB), integrante da 
bancada de oposição. Ela con-
tou com 13 votos e o apoio do 
prefeito Telmo Kirst, que arti-
culou a eleição nos bastidores. 

Knak chegou a apresentar 

uma chapa, mas como con-
seguiu reunir apenas mais 
dois integrantes - Hildo Ney 
Caspary (PP) e Bruno Faller 
(PTD) - foi indeferido. O atual 
presidente, Bruno Faller, con-
sultou a procuradoria jurídica, 
que apontou que segundo o 
regimento interno, a chapa 
precisa ser constituída por 
quatro membros. Mesmo as-
sim, Alex seguiu na disputa. 
Com 13 votos a favor e abs-
tenção de Hermany, a chapa 
de Bruna Molz, que tem ainda 
Gerson Trevisan (PSDB), Licé-
rio Agnes (PP) e Ari Thessing 
(PT), foi a vencedora e assume 
em 2019.

Ao lançar Bruna como re-
presentante do Governo na 
disputa para, supostamente, 
impedir a eleição de Knak, o 
Prefeito estaria respondendo 
ao fato do emedebista ter 

votado contra o governo no 
projeto do vale-alimentação e 
do transporte dos servidores 
municipais. Outra razão se-
ria conter a publicidade que 
Knak teria como presidente 
da Câmara, um ano antes da 
campanha municipal eleitoral, 
já que o vereador tem como 
objetivo a Prefeitura. 

knAk SAIU TRISTE
O vereador Alex Knak dis-

se, ao Portal Arauto, que saiu 
da votação triste com as prá-
ticas “sorrateiras” da política. 
“Eu firmei um acordo, sempre 
cumpri com que eu tratei e os 
vereadores que cumpriram o 
acordo comigo foram o Bruno 
e o Hildo Ney [que compuse-
ram a chapa com ele]”, cita.  

BRUnA DIZ ESTAR APTA
Ao Portal Arauto, Bruna 

Molz disse que apenas apro-
veitou a oportunidade conce-

dida. “Eu fui eleita vereadora 
pelo povo. Se estou aqui den-
tro hoje, tenho uma cadeira e 
tenho voz. Estando aqui, estou 
apta para ser presidente”, afir-
mou. Para ela, a presidência é 
importante principalmente em 
razão da sua principal bandei-
ra: a proteção animal. Bruna 

pretende ampliar o assunto 
e conseguir recursos federais 
ao município. Questionada 
sobre sua posição aos projetos 
do governo, Bruna afirma que 
sempre votou com sua cons-
ciência e que assim seguirá. 
Quanto ao partido, ela afirma 
que permanece no PTB.

Em Vera Cruz, a eleição 
da nova mesa diretora da 
Câmara de Vereadores será 
na quarta-feira, dia 26, às 
18h30min. Será a última 
sessão ordinária de 2018.


