
 Rodovia Admar Gonzaga, 2765 – 3º andar 
CEP 88034-001 – Florianópolis – SC 

Fone: (48) 3231-4121 
Fax: (48) 3234-5623 

E-mail: cofem@fiescnet.com.br 
 

FAESC - Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina  
FACISC - Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina 
FAMPESC - Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina 
FCDL/SC - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina  
FECOMÉRCIO - Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina 
FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina              
FETRANCESC - Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Santa Catarina 

 
Manifesto pelo Futuro 

 
 
O Conselho das Federações Empresariais de Santa Catar ina (COFEM) , reunido nesta 
data, vem consignar sua rejeição à qualquer tentativa de apropriação dos recursos  das 
entidades que integram o Sistema S, conforme proposto pelo governo federal em seu 
pacote fiscal. Além de inconstitucional, tal medida representa um retrocesso social e 
constitui uma inaceitável interferência. Traz irreparáveis prejuízos aos trabalhadores e às 
empresas beneficiadas pelos serviços prestados por essas instituições, que são mantidas 
pelo setor privado. 
 
O COFEM também é contra toda iniciativa que resulte em aumento da carga tributária. O 
nível atual já compromete a competitividade do País, onerando toda a sociedade brasileira. 
 
Ao invés de avançar sobre os recursos do Sistema S  ou criar impostos, é necessário 
executar reformas estruturais, como a da Previdência, a Tributária e a Trabalhista. Isso, 
sim, vai criar um ambiente favorável à retomada do crescimento e, por consequência, da 
arrecadação. 
 
Preservar o Sistema S  é manter o investimento no futuro de quem fará o Brasil voltar a 
crescer: as empresas e os trabalhadores. 
 
Vivemos hoje não só uma crise política e econômica. O COFEM defende que o País 
precisa encontrar um caminho que priorize e valorize a ética como base de todas as 
decisões. 
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