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REDUÇÃO DO  
ICMS SOBRE COMIDA
Alerj deverá votar projeto para baratear 
arroz, feijão e gás de cozinha. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

OLIMPÍADAS  
NO JAPÃO
Média de novos casos em Tóquio fi-
cou acima de mil por 4 dias consecu-
tivos. Por Bayard Boiteux, página 3

SENTENÇA É AULA DE 
HISTÓRIA E DIREITO
Processo contra Brilhante Ustra, 
Alcides Singillo e ‘Carlinhos Metralha’.
Por Paulo Alonso, página 2

BCE admite mais 
inflação e mantém 
taxas de juros

O Banco Central Europeu 
(BCE) manteve as taxas básicas de 
juros. O Conselho do BCE “es-
pera que as taxas de juro perma-
neçam nos seus níveis atuais ou 
mais baixos até a inflação a atin-
gir 2% bem antes do final do seu 
horizonte de projeção e de forma 
duradoura”, disse a instituição em 
um comunicado.

“Isso também pode significar 
um período transitório em que 
a inflação fique moderadamente 
acima da meta”, acrescentou.

No início deste mês, o BCE 
aprovou uma nova estratégia de 
política monetária que adota a 
meta de inflação simétrica de 2% 
no médio prazo, após uma revi-
são da estratégia de 18 meses. A 
direção anterior era “abaixo, mas 
perto de 2%”, informa a agência 
de notícias Xinhua.

Pedidos de auxílio 
desemprego voltam
a subir nos EUA

O número de pedidos iniciais 
de auxílio-desemprego nos Esta-
dos Unidos aumentou para 419 
mil na semana passada, indicando 
que a recuperação do emprego 
está incerta em meio ao recente 
aumento de casos de Covid-19. 
Trata-se de um aumento de 51 mil 
pedidos frente a semana anterior, 
segundo o Departamento do Tra-
balho dos EUA.

Rússia ignora 
Estados Unidos e 
mantém gasoduto

O gasoduto Nord Stream 2 
entrará em operação em breve, 
apesar da tentativa de Washing-
ton de politizar o projeto, disse a 
porta-voz do Ministério das Rela-
ções Exteriores da Rússia, Maria 
Zakharova, nesta quinta-feira.

A previsão é que o gasoduto 
esteja concluído no mês que vem. 
Na quarta-feira, Estados Unidos 
e Alemanha acordaram introduzir 
medidas para reduzir o risco que 
o Nord Stream 2 represente para 
a segurança energética europeia e 
para a Ucrânia.

“Apesar das estranhas decisões 
que foram tomadas sob pressão 
dos Estados Unidos, como foi 
o caso nas recentes negociações 
germano-americanas, eles não po-
dem mudar a realidade objetiva, 
a construção dessa instalação de 
grande porte”, disse.

Na Argentina, 
trabalho de 
mãe contará 
para aposentar

A Argentina passou a conside-
rar o cuidado materno como tra-
balho, a fim de reparar parte das 
desigualdades estruturais que as 
mulheres enfrentam ao longo da 
vida e que derivam, muitas vezes, 
da sobrecarga de tarefas domésti-
cas e das desigualdades no merca-
do de trabalho muito mais difícil 
para elas do que para os homens.

As mulheres poderão somar 
ao tempo de contribuição da 
previdência nos seguintes ca-
sos: um ano de aporte por cada 
filho; dois anos por filho, em 
caso de adoção de uma criança 
ou adolescente menor de idade; 
dois anos se se tratar de um fi-
lho com deficiência; e três anos 
caso tenha recebido AUH por 
12 meses, consecutivos ou não. 
O AUH é um benefício mensal 
destinado a pais ou responsáveis 
que estejam desempregados ou 
tenham baixa renda.

São cerca de 44% das mulheres 
em idade de aposentadoria que 
não têm acesso ao benefício. A 
princípio serão beneficiadas cer-
ca de 155 mil mulheres do país, 
com 60 anos ou mais, que saíram 
do mercado de trabalho para se 
dedicarem ao cuidado dos filhos, 
por meio do Programa Integral 
de Reconhecimento de Tempo de 
Serviço por Tarefas Assistenciais, 
segundo reportagem do site Diá-
logos do Sul.

Diferente do Brasil, na Argenti-
na o tempo de licença-maternida-
de não era computado para efeito 
de contribuição. Com a nova lei, 
as argentinas também passam a 
ter este direito.

Com reforma, não haverá 
servidores depondo em CPIs
Proposta atinge funcionários que já não têm privilégios

Em palestra virtual sobre 
reforma administrativa 
na visão dos advogados, 

o ex-presidente do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) Ser-
gio Ferraz afirmou que “com o 
fim da estabilidade, não teremos 
servidores públicos depondo em 
CPIs, pois ninguém correrá o risco 
de denunciar um ato de improbi-
dade administrativa de que tomou 
conhecimento e ser retaliado com 
a demissão do cargo público”.

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição 32/20, de autoria do Po-
der Executivo, que se destina a 
promover a reforma administrati-
va e prevê o fim da estabilidade no 
serviço público, foi debatida no 
VIII Ciclo de Palestras de Direi-

to Administrativo do IAB, nesta 
quarta-feira. 

Sergio Ferraz comentou a 
questão da limitação das férias, 
proposta no inciso XXIII do 
art. 37. Conforme a sugestão, 
“é vedada a concessão a qual-
quer servidor ou empregado da 
administração pública direta ou 
de autarquia, fundação, empresa 
pública ou sociedade de econo-
mia mista de férias em período 
superior a 30 dias pelo período 
aquisitivo de um ano”. De acor-
do com o advogado, “é preciso 
incluir na redação desse novo re-
gime jurídico dos servidores que 
as mudanças se aplicam a todos 
os agentes públicos, pois, do 
contrário, continuaremos a ter 

juízes e membros do Ministério 
Público tirando 60 dias de férias 
por ano”.

“A PEC da reforma adminis-
trativa é mais uma proposta com 
profundas mudanças enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso 
Nacional sem submeter o texto à 
discussão com a sociedade”, criti-
cou a presidente nacional do IAB, 
Rita Cortez.

Para o presidente da Comissão 
de Direito Administrativo, Emer-
son Affonso da Costa Moura, a 
PEC, ao prever o fim da estabili-
dade no serviço público, “ameaça 
o pacto fundamental estabelecido 
pela Constituição Federal para 
que o país tivesse uma administra-
ção pública forte”.

Pix poderá ser usado em aplicativos
de mensagens e compras online

O Banco Central (BC) 
anunciou uma atualiza-
ção do Pix para ampliar 

o uso do sistema de pagamentos 
instantâneos. Com as alterações, 
será possível fazer transferências 
por meio de aplicativos de mensa-
gens e redes sociais, além de pagar 
as compras feitas pela internet.

Para isso, uma resolução do BC 
regulamenta regras para as insti-
tuições financeiras participantes 
do open banking (sistema de com-
partilhamento de dados). Somen-
te essas instituições poderão ofe-

recer os novos serviços. O usuário 
poderá efetuar o pagamento por 
meio de outro aplicativo que não é 
o do seu banco onde a conta com 
a chave Pix foi cadastrada. O usu-
ário terá que autorizar o compar-
tilhamento de dados. A previsão é 
que o serviço comece a funcionar 
a partir de 30 de agosto.

Com a nova modalidade, quem 
comprar um produto pela internet 
poderá ser automaticamente dire-
cionado para a tela de pagamento 
da transação no aplicativo do seu 
banco. Nesse caso, após a con-

clusão da transação, o cliente será 
redirecionado automaticamente 
de volta para a loja virtual ou apli-
cativo.

A resolução do BC atualiza as 
regras do Pix e estabelece que as 
mudanças ocorrerão por fases, de 
modo que as instituições tenham 
tempo suficiente para efetuar os 
ajustes nos seus sistemas para ca-
da uma das forma de iniciação de 
pagamento por Pix: inserção ma-
nual, chave Pix, QR Code estático 
e dinâmico e diretamente com os 
dados do recebedor.

Marcelo Casal Junior/ABr
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Sentença de Arouck Gemaque é aula de História e de Direito
Por Paulo Alonso

Silvio César Arouck 
Gemaque é um dos 
mais conceituados e 

reconhecidos magistrados 
do Estado de São Paulo e 
acaba de prolatar uma sen-
tença volumosa de quase 
150 páginas, com verdadei-
ras lições de Direito e que 
ficará nos anais da justiça 
brasileira, pelo seu alcance 
social e pela importância ju-
rídica e histórica.

Trata-se de denúncia 
ofertada pelo Ministério 
Público Federal em face de 
Carlos Alberto Brilhante 
Ustra (“Dr. Tibiriçá”), Al-
cides Singillo e Carlos Al-
berto Augusto, conhecido 
como “Carlinhos Metralha” 
à época dos fatos, brasileiro, 
delegado de Polícia Civil 
aposentado, pela suposta 
prática do crime previsto 
no artigo 148, § 2º, c.c. o 
art. 29, ambos do Código 
Penal.

Ao analisar os fatos, em 
um profundo e meticuloso 
trabalho de pesquisa e de-
bruçado sobre códigos e 
depoimentos, o juiz federal 
titular Silvio César Arouck 
Gemaque, da 9ª Vara Crim-
inal de São Paulo, proferiu 
uma longa sentença, que, 
pela sua importância e 
abrangência, deve servir 
como objeto de estudo, 
análise e discussões para 
os acadêmicos dos cursos 
de Direito de todo o país. 
Tais fatos ocorreram nos 
porões do Dops e DOI-Co-
di durante a ditadura militar 
(1964–1985).

Narra a denúncia, que 
desde 13 de junho de 1971 
até a presente data, na capi-
tal do Estado de São Paulo, 
os acusados privaram ile-
galmente de sua liberdade 
a vítima Edgar de Aquino 

Duarte (Edgar Duarte de 
Aquino, Edgar Duarte 
ou Ivan Marques Lemos 
Lemos), mediante seques-
tro, cometido no contexto 
de ataque estatal sistemáti-
co e generalizado contra a 
população, tendo eles pleno 
conhecimento dessas cir-
cunstâncias.

A denúncia narra, outros-
sim, que a vítima, em razão 
dos maus-tratos provocados 
ilegalmente pelos denuncia-
dos, padeceu de gravíssimo 
sofrimento físico e moral 
em razão do longuíssimo 
período do sequestro (mais 
de 40 anos); das agressões 
físicas e psicológicas a que 
foi submetido; e do regime 
de incomunicabilidade a ele 
imposto, uma vez que des-
de meados de 1973, não foi 
permitido à vítima contatar-
se com parentes e amigos.

Ainda conforme a ini-
cial acusatória, a materiali-
dade do fato criminoso está 
devidamente demonstrada 
nos autos, mormente pela 
privação ilegal da liber-
dade da vítima Edgar de 
Aquino Duarte, mediante 
sequestro e sua manuten-
ção clandestina, a partir do 
dia 13 de junho de 1971, 
nas dependências dos dois 
órgãos de repressão política 
do Estado ditatorial em São 
Paulo, a saber o DOI-Codi 
e o Dops, locais onde Ed-
gar foi visto pelos demais 
presos políticos da época 
pela última vez.

Na data de início da ex-
ecução do delito, o acusado 
Carlos Alberto Augusto era 
investigador de polícia lota-
do no Dops e integrante da 
equipe do delegado Sérgio 
Fernando Paranhos Fleury. 
Nesse contexto, em data 
incerta, entre os dias 29 de 
maio e 4 de junho de 1971, 
o acusado teria detido José 

Anselmo dos Santos (“Cabo 
Anselmo”) no apartamento 
da vítima Edgar de Aquino 
Duarte. Poucos dias depois, 
em 13 de junho do mesmo 
ano, o acusado, agindo em 
concurso com o investi-
gador Henrique Perrone e 
com outros dois agentes da 
equipe do delegado Fleury, 
ainda não identificados, de-
teve também a vítima Edgar 
para averiguações.

Nos termos da denún-
cia, imputa-se ao acusado 
Carlos Alberto Augusto a 
participação na captura de 
Edgar de Aquino Duarte 
em 13 de junho de 1971, 
ato que integra a conduta 
tipificada no art. 148 do 
Código Penal. Imputa-se ao 
acusado, também, a partici-
pação na privação perman-
ente da liberdade da vítima, 
inicialmente nas dependên-
cias do DOI-Codi, e após, 
nas dependências do Dops, 
e, por fim, no presente, em 
local ignorado. A denúncia 
foi recebida em 23 de outu-
bro de 2012.

É um longo e arrastado 
processo e que teve como 
testemunhas o ex-presiden-
te da República Michel Te-
mer e os ex-governadores 
de São Paulo José Maria 
Marin e Paulo Salim Maluf, 
dentre outros “figurões” da 
política.

A defesa do acusado Car-
los Ustra desistiu da oitiva 
das testemunhas do gen-
eral de exército Adhemar 
da Costa Machado Filho e 
do general de brigada Car-
los Sardinha. Em 2015, em 
razão do falecimento do 
reclamante, o acusado Car-
los Alberto Brilhante Ustra, 
foi proferida sentença de 
extinção da punibilidade.

Ao longo de toda a belís-
sima sentença, o leitor vai 
percorrendo os chamados 

Anos de Chumbo, reviven-
do momentos dos mais do-
lorosos e chocantes da vida 
nacional que, em decorrên-
cia desse período ditatorial, 
perdeu liberdades consti-
tucionais e foi duramente 
violentada por crimes dos 
mais bárbaros, vários dos 
quais levaram à morte de 
muitos brasileiros ou ao exí-
lio. Além de uma sentença 
histórica e da mais valiosa, 
são narradas, no decorrer 
da exposição de motivos 
que levaram às conclusões, 
cenas que atordoaram e 
amedrontaram durante 21 
anos os brasileiros.

Como análise do caso 
concreto, é forçoso recon-
hecer-se ainda que, uma 
vez definidos como crimes 
contra a humanidade, apli-
ca-se o primado da impre-
scritibilidade de tais fatos 
típicos, bem como a exten-
são da dogmática jurídica 
para o crime em espécie. 
Ademais, tendo em vista 
a robustez dos elementos 
probatórios citados, não há 
dúvida do envolvimento do 
réu nos fatos mesmo em 
se considerando-o como 
crime comum. Por essa 
razão, e diante da robustez 
de provas, só restou ao juiz 
Arouck Gemaque deliberar 
sobre a condenação penal, 
por ser uma medida que se 
impunha.

Cabe salientar que o 
acusado é primário e não 
ostenta antecedentes crimi-
nais; no entanto, algumas 
circunstâncias judiciais mili-
tam em seu desfavor. Nessa 
esteira, o juiz Arouck Ge-
maque verificou que o fato 
foi praticado em um con-
texto de graves violações 
aos direitos humanos, deno-
tando a conduta do acusado 
uma acentuada reprovabili-
dade social, diante de tudo 

o que restou consignado na 
sentença, reprovabilidade 
essa que destoa da gener-
alidade dos casos da mesma 
espécie, razão pela qual ex-
asperou a pena-base, por 
essa circunstância.

Além disso, observou 
Arouck Gemaque, por todo 
o exposto na sentença, que 
o réu possui personalidade 
voltada para a prática de 
crimes idênticos e similares 
ao descrito na denúncia, em 
um contexto de perseguição 
generalizada de conteúdo 
político, razão pela qual 
também exasperou a pena-
base, sob esse fundamento, 
em três doze avos, não lhe 
sendo desfavoráveis as de-
mais circunstâncias do ar-
tigo 59, sob pena de con-
figuração de bis in idem, 
fixando-a em dois anos e 6 
seis meses de reclusão.

Mais adiante, o juiz 
Arouck Gemaque observou 
a presença da agravante da 
alínea “g” do inciso II, do 
art. 61 do CP “com abuso 
de poder ou violação de de-
ver inerente a cargo, ofício, 
ministério ou profissão”, 
nos termos do explanado 
acima na fundamentação 
do decisum, não havendo 
outras circunstâncias agra-
vantes como sustentado 
pela acusação. Não há pro-
vas para a alínea “d”, nem 
para a “i”.

Com efeito, muito embo-
ra haja provas do envolvim-
ento do réu na prisão, não há 
que tenha se envolvido na 
tortura da vítima, nem que 
ela estivesse sob sua imedia-
ta proteção, já que atuava na 
equipe do delegado Fleury. 
Ficaram, pois, afastados os 
pedidos de agravamentos 
além desse ora reconhecido. 
Não há circunstância atenu-
ante da confissão, mas há a 
do inciso I do art. 65 do CP, 

já que maior de 70 anos na 
data da sentença.

Diante de tantas e ro-
bustas provas, relatórios, 
investigações, oitiva de te-
stemunhas e pesquisas nos 
arquivos do Estado de São 
Paulo Posto, o juiz Arouck 
Gemaque julgou proceden-
te a ação penal para conde-
nar Carlos Alberto Augusto, 
conhecido como “Carlin-
hos Metralha” à época dos 
fatos, brasileiro, delegado 
de Polícia Civil aposen-
tado, pela suposta prática 
do crime previsto no artigo 
148, privar alguém de sua 
liberdade, mediante seques-
tro ou cárcere privado, § 2º, 
c.c. o art. 29, ambos do Có-
digo Penal, à pena de 2 anos 
e 11 meses de reclusão, em 
regime inicial, semiaberto.

Silvio César Arouck Ge-
maque foi promotor de 
Justiça em São Paulo e tam-
bém ostenta uma exitosa 
carreira como professor 
de Direito Processual Pe-
nal e Filosofia do Direito, 
em algumas universidades, 
além de ser constantemente 
convidado para participar 
de congressos, seminários e 
simpósios. É doutor em Di-
reito Processual Penal, pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade de São Pau-
lo; mestre em Direito, pela 
Universidade Metropoli-
tana de Santos/SP; além 
de Bacharel em Letras, pela 
Universidade de São Paulo/
SP.

Arouck Gemaque pos-
sui diversos livros publica-
dos na área jurídica, além 
de outros de poemas e de 
ficção. No momento, está 
fazendo sua formação em 
Psicanálise, no Centro de 
Formação em Psicanálise.

Paulo Alonso, advogado e jornalista, é 
reitor da Universidade Santa Úrsula.

Aritmética da destruição e da sobrevivência
Por Paiva Netto

A aritmética da 
destruição do meio 
ambiente é para-

doxal: a humanidade cria 
armadilhas contra si mesma 
e depois atribui ao “poder 
arbitrário” de Deus ou ao 
destino as catástrofes glo-
bais que ocorrem. Está em 

nós a capacidade de con-
servar a vida. Nosso brado 
é este: Educar. Preservar. 
Sobreviver. Humanamente 
também somos Natureza.

Claro que sou a favor do 
progresso. Sem ele, estaría-
mos no tempo da pedra las-
cada. Entretanto, que nin-
guém se iluda. O progresso 
humano tem sido, cada vez 

mais, o da destruição, por 
causa da desvairada gana de 
acumular dinheiro e poder. É 
a luta pelo domínio do pla-
neta, custe o que custar. E vai 
custando milhões de vidas 
dos preciosos filhos de Deus. 

É notório que o instinto 
humano de sobrevivência 
nos recomenda um desen-
volvimento econômico 

solidário e sustentável, que 
a todos inclua. Meta ousa-
da, que requer adesão geral.

Se bem esclarecido e 
educado desde o berço, 
qualquer um pode co-
laborar. Imaginemos uma 
família. No início de sua 
formação, os responsáveis 
abastecem o lar, propor-
cionando alimento, edu-

cação, vestimentas etc. aos 
filhos, netos, sobrinhos, 
enteados, irmãos, primos.

Contudo, até as crianças, 
quando devidamente in-
struídas, prestam expressivo 
serviço à economia da casa. 
Pequenos gestos, como não 
deixar a luz acesa desneces-
sariamente nem a torneira 
aberta durante a escovação 

dos dentes, fazem grande 
diferença. Para visualizar o 
excelente resultado dessas 
medidas simples, basta somá-
las ao total de residências no 
planeta. Teremos, assim, uma 
boa iniciativa e mais bilhões 
de outras.

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.
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Bayard Do 
Coutto Boiteux

Olimpíadas no Japão

As Olimpíadas que começam nesta sexta-feira, em Tó-
quio, vão ser bem conturbadas. Há mais de 100 casos 

de Covid confirmados entre pessoas credenciadas ao even-
to, inclusive atletas. A média de novos casos em Tóquio fi-
cou acima de mil por quatro dias consecutivos, fora o baixo 
índice de vacinação no Japão.

Data Nacional do Peru
Impossibilitado de realizar um evento presencial em 

respeito à pandemia, o Cristo Redentor será iluminado com 
as cores do Peru para comemorar o bicentenário daquele 
país, no próximo dia 28 de julho. O cônsul-geral, Hugo 
Flores, além de divulgar uma série de atividades culturais, 
de forma virtual, enviou uma garrafa de pisco para um 
brinde no Dia Nacional. Parabéns pela data e criatividade!

Riotur
Com a extinção da Secretaria Municipal de Turismo, Ar-

naldo Bichucher migrou para a Riotur, onde está assesso-
rando Daniela Maia nas politicas públicas. Há muito que se 
fazer, começando por um plano municipal de turismo e a 
criação do conselho municipal de turismo. Bela aquisição!

Vagas em Portugal
A francesa Natixis abriu 400 vagas para sua filial no Porto. 

Como está com dificuldades para preenchê-las com a mão 
de obra local, está também recrutando online no Brasil.

Comitê Marielle Franco
O prefeito Eduardo Paes lança nesta sexta-feira o comitê 

Marielle Franco de prevenção e enfrentamento à violência 
política contra as mulheres. Terá a participação de 13 insti-
tuições do Executivo, Legislativo e Sociedade Civil.

Nova loja
A carioca quickstop igt, especializada em autopeças para 

GNV, inaugura no sábado uma loja em Recife. Já com filiais 
em Fortaleza e Natal, deverá prosseguir sua expansão na 
região Sul.

Isabelita dos Patins de  
volta à Praça XV

A aniversariante deste sábado, Isabelita dos Patins, re-
torna à feira de Antiguidades, na Praça XV, de onde esteve 
afastada por causa de um tombo. Aproveita e almoça no 
Capitu Gastrobar a convite de seu gestor, Renan Ferreira. 
Alias, o restaurante ganha 2 filiais no Shopping Ouvidor, 
no próximo dia 2 de agosto, em soft opening.

Frase da semana
“A palavra amigo é muito forte. São pessoas que nos 

escolheram e que demonstram solidariedade em momen-
tos difíceis e de muita alegria. Reconhecem nosso valor 
em pequenos atos e não só torcem por nosso sucesso em 
momentos de efusão, mas caminham conosco diariamente. 
Sempre têm tempo para nos saudar e nunca nos esquecem 
mesmo que silenciem em alguns momentos. Vivem, de algu-
ma forma, para nos fazer felizes e são contrapontos em nos-
sos discursos com sua crítica construtiva. Demonstram am-
or pelos outros. Não escondem sentimentos e se permitem 
abraçar e beijar como forma de gratidão, de um sentimento 
nobre e que deve ser cultivado. Se a planta não for regada, 
ela se vai e assim acontece com a amizade. Vivamos e recon-
heçamos verdadeiros amigos para saborear o prazer de um 
predicado tão difícil, mas que justifica esforços imensuráveis 
para se sentir amado e acariciado com palavras de fé.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGAS
EM GERAL E PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ nº 33.644.493/0001-51, no uso de suas atribuições previstas
no art.20, parágrafo 1° do Estatuto Social, convoca os associados,
em dia com suas obrigações estatutárias, para uma Assembleia
Geral Ordinária que se realizará no dia 27 de julho de 2021, ás
15:00 horas, em primeira convocação, no endereço na Rua
Camerino, 66, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para tratar da seguinte
Ordem do dia: a) Leitura de Edital; b) Apreciar e votar sobre o balanço
e prestação de contas relativas ao exercício de 2020 e do respectivo
Parecer do Conselho Fiscal; c) Apreciar e votar a Previsão Orçamentária
para o exercício de 2022 e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal;
d) assuntos gerais. Não havendo número legal de presentes em primeira
convocação, a mesma será realizada, já em segunda convocação,
às 15:30 horas, no mesmo dia e local, com qualquer número de
presentes. Rio de Janeiro (RJ), 22 de julho de 2021.

José Maria Gonçalves Cardoso - Presidente

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 10 de agosto de 2021, às 09h30min. Realizará  o
leilão SEOP03-21 somente on-line, excepcionalmente não
haverá o leilão presencial, devido a contaminação por
Coronavírus (COVID-19) e o estado de pandemia decretado
pela OMS (Organização Mundial de Saúde), dos veículos
apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamados
por seus proprietários, classificados como veículos
recuperáveis ou irrecuperáveis dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 328 do
Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já foram
notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO
JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada
através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) ANDRÉIA FLORÊNCIO 
BERTO - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, 
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona na Rua Professora Francisca Piragibe, 80 Forum, sala 203, CEP: 
22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ, tramitam os autos de Classe/
Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais/Condomínio em 
Edifício, de nº 0055258-07.2016. 8.19.0203, movida por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO PROCÓPIO FERREIRA em face de NATAL DE ALCÂNTARA 
TAVARES, objetivando o pagamento das despesas condominiais referentes 
ao imóvel situado na Rua Retiro dos Artistas, nº 968, apto. 403, Pechincha, Rio 
de Janeiro - RJ. Assim, pelo presente edital INTIMA a NATAL DE ALCÂNTARA 
TAVARES, que se encont ra em lugar incerto e desconhecido, para pagar o 
débito no valor de R$ 76.412,07 (setenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e 
sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos de custas, se houver, 
na forma do art. 523 do CPC. Advertência: Não ocorrendo o pagamento neste 
prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também de honorários de 
10%. Efetuando o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários 
incidirão sobre o restante. Não havendo tempestivamente o pagamento 
voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 
seguindo-se os atos de expropriação. Fica ainda intimado o devedor de que 
o prazo para apresentação de impugnação independerá de nova intimação e 
transcorrerá após o prazo do artigo 523 do CPC. Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, Aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. 
Eu, Gustavo Alves de Souza - Analista Judiciário - Matr. 01/23125, digitei. E eu, 
Gustavo Alves de Souza - Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Monica de Freitas Lima Quindere - Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 209 211 
213 A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25882928 e-mail: 
cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0143855-
10.2015.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO QUITANDA em 
face de ALESSANDRA GUIMARAES PIMENTA, objetivando INTIMAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital INTIMA o executado ALESSANDRA GUIMARAES 
PIMENTA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, na forma do 
artigo 256 do CPC, para ciência da memória de cálculos apresentada pelo 
credor (art. 524 caput e seus incisos), sendo certo que eventual discordância 
dos valores apresentados deverá ser objeto de Impugnação ao Cumprimento 
de Sentença, no prazo de 15 dias, cujo prazo fluirá independentemente de 
penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Certificado o transcurso do prazo 
quinzenal, contado da intimação desta decisão (D.J.E), sem comprovação do 
depósito judicial, ou oferecimento de bens à penhora, fica ciente o Executado 
que o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
advocatícios de 10 por cento (art. 523 §1º) e que será expedido desde logo 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação ( art. 
523 § 3º). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e seis de maio 
de dois mil e vinte e um. Eu, Denise Tavares Mansur - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/29877, digitei. E eu, Meire Lucia Fernandes - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo.

Reforma tributária trará 
pouco alívio aos mais pobres 

Aposentado sem pagar 
INSS é a 1ª ideia legislativa 
feita por telefone

Petrobras diz que 
pagará dívida de 
migração de planos

A Petrobras assinou 
na quarta-feira, 
junto à Fundação 

Petrobras e Seguridade So-
cial (Petros), um Termo de 
Compromisso referente 
à sua participação paritá-
ria para pagamento à vista 
da dívida reconhecida no 
processo de migração dos 
Planos PPSP-R e PPSP-
-NR para o Plano Petros-3 
(PP3). A previsão do início 
de operacionalização do 
PP3 é 1º de agosto de 2021.

O valor da dívida da 
Petrobras era de R$ 1,3 
bilhão, na data-base de 
30/04/2021, que será atu-
alizado atuarialmente até 
31/07/2021, de acordo 
com os critérios conti-
dos nos termos de migra-
ção dos planos PPSP-R e 
PPSP-NR. No período de 
01/08/2021 até a data do 

efetivo pagamento, previsto 
para 09/09/2021, o mon-
tante final será corrigido 
pelas metas atuariais dos 
planos de origem (PPSP-R 
e PPSP-NR).

Petros é um fundo de 
previdência fundado em 
1970, com sede no Rio, que 
também administra planos 
de previdências para outras 
empresas. Em março de 
2016, na CPI dos Fundos de 
Pensão, o presidente da Pe-
tros, Henrique Jäger, admitiu 
um déficit de mais de R$ 16 
bilhões. Em 24 de junho de 
2016, a PF do Brasil em con-
junto com o Ministério Pú-
blico Federal deflagrou uma 
operação batizada Recome-
ço, que prendeu suspeitos 
de causar prejuízos de até 
R$100 milhões nos fundos 
Petros e Postalis (este dos 
funcionários dos Correios).

Extinguir a cobrança de 
contribuição previdenciária 
dos aposentados é a primei-
ra ideia legislativa feita por 
telefone, e não pela internet, 
que alcançou a marca de 20 
mil apoios. A sugestão le-
gislativa (SUG 17/2021) foi 
encaminhada para a Comis-
são de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa 
(CDH) e será debatida pelo 
Senado. O autor da ideia é o 
cidadão Everardo Campos, 
do Rio de Janeiro.

Para o senador Plínio Va-
lério (PSDB-AM), ouvidor-
-geral do Senado, o fato 
representa uma evolução 
importante na participação 
popular. “Seja um ribeiri-
nho do interior do Brasil ou 
um cidadão de uma capital, 
todos são iguais e têm con-
tribuições válidas para dar 
ao Senado e aos Senadores. 
A ouvidoria está aqui para 

ouvir todos os que nos pro-
curam”.

Desde a criação do e-Ci-
dadania, mais de 700 ideias 
legislativas foram enviadas 
por telefonemas à Ouvido-
ria, graças a uma parceria 
entre os dois órgãos. Muitas 
pessoas que telefonam para 
o Senado não têm acesso à 
internet. Em outros casos, a 
Ouvidoria é uma alternativa 
para quem enfrenta dificul-
dades técnicas, como foi o 
caso de Everardo Campos. 
“Não consegui fazer o ca-
dastro pela internet e optei 
pelo telefone”, conta.

Segundo a Agência Se-
nado, o número da Ou-
vidoria é 0800 061 2211. 
Além de telefone e for-
mulário pelo site, cidadãos 
também podem enviar su-
as ideias legislativas em ví-
deo, em Língua Brasileira 
de Sinais (libras).

Em avaliação na Câ-
mara dos Deputa-
dos, o PL 2.337/21, 

que trata da reforma tribu-
tária, para muitos, a pro-
posta não altera a atual 
estrutura tributária e segue 
cobrando mais de quem 
ganha menos – e quase na-
da dos muitos ricos. A se-
gunda parte da proposta, 
sobre Imposto de Renda, 
foi apresentada na última 
terça pelo deputado Celso 
Sabino (PSDB-PA), rela-
tor da reforma na Câmara. 
A primeira foi entregue no 
ano passado e unifica im-
postos federais.

O aumento das alíquo-
tas do IR para quem ganha 
mais, por exemplo, não foi 
considerado – mas elas são 
progressivas para quem 
ganha menos: 7,5%, 15%, 
22,5% e 27,5%, para salá-

rios acima de R$ 4.664,69. 
Assim, do ponto de vista 
da estrutura tributária, tan-
to faz ganhar R$ 5 mil ou 
R$ 5 milhões: o imposto a 
pagar é o mesmo.

Segundo Ângelo Peccini 
Neto, advogado especiali-
zado em Direito Tributário, 
Contabilidade, Auditoria e 
Gestão Tributária e sócio 
do escritório Peccini Neto 
Advocacia, a população de 
baixa reenda continuará a 
arcar com o peso da carga 
tributária se a proposta da 
reforma for aprovada desta 
forma. “O aumento para os 
R$ 4.664,69 traz um certo 
alívio para quem está abai-
xo deste patamar salarial – 
mas este valor poderia ter 
sido maior ou se poderia 
tributar quem tem mais”, 
diz Peccini. Ele acrescenta: 
“No Brasil se tem o costu-

me de tributar o consumo 
e não a riqueza, e quem 
acaba pagando a conta são 
as pessoas de baixa renda; 
uma mudança nessa reali-
dade é o que se espera de 
uma reforma tributária”.

Este cenário tem levado 
muitos brasileiros de baixa 
e média rendas a acumula-
rem dívidas com a Receita 
Federal – e a acabarem su-
jeitos a penalidades quase 
impossíveis de pagar. “Não 
estamos falando daqueles 
que têm vontade de dolo, 
de sonegar voluntariamen-
te o erário público – mas 
sim de cidadãos que, por 
algum motivo, não foram 
capazes de arcar com os 
custos do Imposto de Ren-
da”, observa Peccini. O 
advogado diz esperar da 
reforma um ajuste nestas 
distorções. “Não seria uma 

reformulação no sentido 
de apaziguar ou intensifi-
car as penalidades: o que se 
espera da reforma é que as 
distorções sejam ajustadas, 
na mesma medida em que 
a população for capaz de 
cumpri-las. É este o grande 
debate acerca deste tema: 
não se espera a leniência, 
mas condições adequadas 
ao cumprimento dessas 
exigências.”

Aos ameaçados por dí-
vidas quase impagáveis, 
o advogado sugere ajuda 
profissional. “As soluções 
são várias: parcelar, discutir 
na Justiça, pedir falência – 
depende muito de cada ca-
so. O primeiro passo para 
o cidadão em uma situação 
como esta é buscar a asses-
soria de contadores e advo-
gados, porque o Fisco erra 
muito.”
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Redução do ICMS sobre 
arroz, feijão e gás de cozinha

Depois do recesso, a Alerj votará projetos que isentam 
da cobrança de ICMS o arroz, o feijão e o gás de 

cozinha, o que pode baratear esses produtos considerados 
essenciais. O autor das propostas é o deputado Rosenverg 
Reis (MDB). O parlamentar também está solicitando a 
redução da base de cálculo de ICMS para o setor de pes-
cados e a suspensão do regime de substituição tributária 
da água mineral envasada no estado.

Isenção de ICMS  
para templos religiosos

De olho no voto dos evangélicos, o governador Cláudio 
Castro deve sancionar lei que proíbe a cobrança de ICMS 
nas contas de serviços públicos às igrejas, templos reli-
giosos e entidades filantrópicas. Projeto de lei aprovado 
na Alerj, de autoria das deputadas Alana Passos (PSL) e 
Rosane Felix (PSD), prevê a isenção.

Estatuto da Criança  
e do Adolescente

Presidente da comissão 
que trata de temas relacio-
nados aos menores de idade 
e idosos na Alerj, a depu-
tada Rosane Felix (PSD) 
lembra que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
completou 31 anos este 
mês. Ela defende a real-
ização de uma campanha 
de orientação, valorização 
e preservação sexual na 
adolescência, em todas as 
unidades básicas de saúde, rede estadual de ensino e 
demais repartições públicas frequentadas por adoles-
centes.

Prioridade para deficientes 
na matrícula escolar

Tramita no Senado a proposta da senadora Nilda Gon-
dim (MDB-PB) para que creches, pré-escolas e escolas de 
ensino fundamental e médio, desde que mantidas ou sub-
sidiadas pelo poder público, deem prioridade à matrícula 
de crianças e adolescentes com deficiência. A iniciativa 
modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência.

Denúncia leva a  
exoneração em Maricá

Foram denúncias encamin-
hadas ao Ministério Público 
Estadual pelo deputado 
Filippe Poubel (PSL) que ger-
aram o inquérito para investi-
gar fraudes na contratação de 
organização social da Bahia 
para a gestão do Hospital 
Che Guevara, em Maricá. A 
ação levou o prefeito Fabia-
no Horta (PT) a exonerar no 

início da semana a secretária municipal de Saúde, Simone 
da Costa Silva, e o seu marido, Carlos Augusto Anacleto, 
coordenador geral vinculado à pasta.

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 21/05/2021
1. Hora, Data e Local: Às 10h do dia 21/05/2021, na sede social da Companhia, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição, nº 1593, 
Votorantim, São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada nos termos do artigo 8º, § 1º, do Estatuto Social, face à presença da 
totalidade dos Conselheiros. 3. Mesa: Presidente: Pedro Miguel Cardoso Alves; Secretário: Carlos Werner Benzecry. 4. Ordem do Dia e 
Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações, observados os impedimentos legais, com a presença da 
totalidade dos Conselheiros: 4.1. Consignar a renúncia do Diretor Presidente Ronaldo OIler Tossi, o qual assinou nesta data, Termo de 
Renúncia que foi lavrado em livro próprio. Os Conselheiros constam em ata seu agradecimento ao Sr. Ronaldo OIler Tossi por todo o período 
que foi Diretor da Companhia. 4.2. Em razão do disposto no item 4.1, eleger, em substituição do Diretor renunciante, o Sr. Carlos Werner 
Benzecry, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 150710-D, emitida pelo CREA/RJ e CPF nº 018.280.997-83, 
com endereço comercial na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição n° 1593, Votorantim, São Paulo, para o cargo de Diretor 
Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso, o qual declarou que não está incurso em crime ou outra hipótese prevista 
em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura do Termo 
de Posse lavrado em livro próprio, que encontra-se na Sede da Companhia. 4.3. Tendo em vista a eleição acima, a Diretoria da Companhia, 
com mandato até 29/03/2022, passa a ser composta pelos Srs. (i) Paulo Faria de Oliveira, português, solteiro, engenheiro, portador do 
Passaporte Português nº P 459316, emitida em 03/10/2016 e inscrito no CPF nº 011.369.359-16 e (ii) Carlos Werner Benzecry, brasileiro, 
solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 150710-D, emitida pelo CREA/RJ e CPF nº 018.280.997-83, ambos com endereço 
comercial na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, São Paulo. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Pedro Miguel Cardoso Alves, 
Presidente. Carlos Werner Benzecry, Secretário. Carlos Werner Benzecry, José Miguel Neves Moreira Maia, Pedro Miguel Cardoso Alves e 
Ivan Mininel da Silva, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. Votorantim, 21/05/2021. Pedro Miguel Cardoso Alves 
- Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário. JUCESP nº 299.954/21-3 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rosane Felix

Filippe Poubel

Seeduc: Mudança do ensino médio  
é decorrente de legislação federal
Na edição des-

ta quinta-feira 
(22/7), do jornal 

Monitor Mercantil, foi 
publicada a matéria ‘Profis-
sionais da educação querem 
suspensão da reforma do 
ensino médio’, na qual reve-
la que o Sindicato Estadual 
dos Profissionais da Educa-
ção (Sepe) criou uma cam-
panha contra a reforma do 
ensino médio implementa-
da pela Secretaria de Edu-
cação do Estado do Rio de 
Janeiro (Seeduc).

A Seeduc afirmou em 
nota ao jornal, através de 
sua assessoria de imprensa, 
que a mudança do ensino 
médio é de âmbito do go-
verno federal e que todas as 
secretarias de educação do 
Brasil são obrigadas a ado-
tar as alterações até 2022.

A seguir a íntegra da nota:

“A Assessoria de Im-
prensa da Secretaria de Es-

tado de Educação, esclarece 
que o processo de reestru-
turação do Ensino Médio 
é decorrente de uma legis-
lação federal (Lei n° 13.415 
de 16 de fevereiro de 2017) 
que alterou a Lei de Dire-
trizes e Bases e definiu que 
todas as redes de ensino do 
país deverão implementar 
as mudanças até 2022.

Com a implementação 
do Novo Ensino Médio, te-
remos um núcleo básico, de 
1.800 horas, no qual será ga-
rantido o desenvolvimento 
de competências iguais para 
todos os estudantes, com-
petências da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricu-
lar). Além disso, os estudan-
tes poderão escolher dentro 
da oferta de cada unidade 
escolar os conhecimentos 
que pretendem aprofundar 
os seus estudos, dentro dos 
Itinerários Formativos, com 
carga horária mínima de 
1.200 horas.

Vale ressaltar que, em ja-

neiro de 2021, o Documen-
to Orientador Curricular 
Preliminar foi encaminhado 
ao Conselho Estadual de 
Educação do Rio de Janei-
ro para processo de escuta 
pública, ajustes – caso ne-
cessário –, aprovação e pos-
terior homologação.

Em paralelo, sentindo a 
necessidade de um amplo 
debate nas unidades escola-
res da Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de Ja-
neiro sobre o novo modelo 
de ensino, a Seeduc-RJ lan-
çou o “Projeto de Discus-

são da BNCC e Novo En-
sino Médio”, com o intuito 
de viabilizar à comunidade 
escolar uma participação 
ativa na construção do No-
vo Ensino Médio na rede.

Por meio desse projeto, a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação propiciou, no período 
de 05 de maio de 2021 a 08 
de julho de 2021, um amplo 
debate que envolveu toda a 
comunidade escolar, além 
da análise do Documento de 
Orientação Curricular reali-
zada pela equipe de professo-
res das unidades escolares.”

Josa Nascimento Brito assume presidência da ACRJ

Em reunião ex-
traordinária do 
Conselho Diretor, 

na última segunda-feira 
(19), foi eleito por unanimi-
dade, para a presidência da 
Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ), o 
empresário José Antonio do 
Nascimento Brito. Ele su-
cede a Angela Costa e ficará 
à frente da Casa Mauá du-
rante o biênio 2021/2023.

A eleição extraordinária 
foi necessária porque o 
empresário Benjamim 
Nasário Fernandes Filho, 
escolhido para a presidên-
cia da ACRJ em 27-28 de 
maio, não pôde assumir o 
cargo devido a questões 
particulares. O presi-
dente do Conselho Supe-
rior, Marco Polo Sampaio 
Moreira Leite, deu posse a 
Nascimento Brito ainda na 
segunda-feira e agradeceu 
a Angela Costa pelo trab-

alho realizado à frente da 
Associação.

O novo presidente da 
ACRJ destacou a importân-
cia de fazer parte da en-
tidade e os desafios que 
precisarão ser enfrentados 
nos próximos anos. “Será 
um mandato extremamente 
desafiador porque os pila-
res que nos trouxeram até 
aqui acabaram (em referên-
cia às mudanças ocorridas 
por causa da Covid-19). 
Precisamos definir como 
vamos fazer para a Associa-
ção caminhar no futuro”, 
ressaltou.

José Antonio do Nas-
cimento Brito, o Josa, foi 
presidente do Conselho 
Editorial do Jornal do Bra-
sil e presidiu a Associação 
Nacional de Jornais (ANJ) 
entre 1986 e 1988.

Angela Costa, em seu 
último ato na presidência, 
prestou homenagem ao 

benemérito Ricardo Cravo 
Albin ao conceder o di-
ploma pelo cargo de presi-
dente vitalício do Consel-
ho de Assuntos Culturais 
da ACRJ. “Quero registrar 
o orgulho de pertencer a 

essa Casa, que tem uma 
história democrática e de-
fensora do país. Um país 
que só se faz com em-
presários e na Associação 
estão os maiores”, enfati-
zou Cravo Albin.

Com 5G, ISPs democratizam a prestação de serviços

Pouco afetados pe-
la pandemia e em 
plena expansão, os 

provedores regionais de in-
ternet (ISPs) querem ser os 
responsáveis por levar a tec-
nologia 5G às mais diversas 
localidades brasileiras. O 
segmento tem crescido em 
alcance e número de em-
presas devido à desacelera-
ção dos investimentos em 
acesso à banda larga nas 
cidades menores por parte 

das grandes operadoras.
“Acreditamos que os 

ISPs podem desempenhar, 
no que se refere ao 5G, um 
papel semelhante ao que as 
fintechs, por exemplo, estão 
desempenhando em relação 
à indústria financeira que é 
o de democratizar e descen-
tralizar a prestação de ser-
viços. Este fenômeno será 
capaz de gerar inúmeras 
oportunidades e queremos 
estar próximos dos ISPs 

para prestar suporte ao de-
senvolvimento de novas 
soluções”, afirma Marcelo 
Leite, Strategy & Portfolio 
Director da Sencinet.

A integradora de teleco-
municações e serviços em 
nuvem lançou este ano um 
programa de seleção e cap-
tação de parceiros que tem 
como objetivo chegar a mi-
lhares de provedores regio-
nais cadastrados em toda a 
região no próximo ano. O 

objetivo da Sencinet em se 
aproximar dos ISPs é am-
pliar a distribuição de seus 
produtos, principalmente o 
SD-WAN, mas com a apro-
ximação dos leilões, surgiu 
a possibilidade destas em-
presas desempenharem um 
papel fundamental no apro-
veitamento da tecnologia 
que ampliou a atratividade 
dessas organizações pela si-
nergia com o planejamento 
estratégico da companhia. 

Divulgação

ACRJ
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/06/2021. 1. Data, Horário e Local: Em 21/06/2021, às 10h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 8º 
andar, Centro, CEP 20030-041. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, representando assim a totalidade do seu capital social. 
3. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
4.1. Autorizar a Companhia a emitir a 8ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações, da espécie subordinada, em 
série única, da Companhia, no valor total de R$244.917.655,61 (“Debêntures da 8ª Emissão”), a qual, nos termos do “Instru-
mento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série 
Única, da Oitava Emissão da Queiroz Galvão S.A.” (“Escritura da 8ª Emissão”), terá as seguintes características principais: 
(a) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão será 30/06/2021; (b) Valor Total da Emissão: 
R$244.917.655,61; (c) Número da Emissão: Oitava Emissão; (d) Número de Séries: Em série única; (e) Quantidade de 
Debêntures e Valor Nominal Unitário: serão emitidas 250 Debêntures da 8ª Emissão, com valor nominal unitário de 
R$979.670,62 (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da 8ª Emissão”); (f) Conversibilidade, Tipo e Forma: Conversíveis 
em ações da Companhia na Data de Vencimento (abaixo definida), e serão emitidas sob a forma nominativa, sem emissão 
de cautelas e certificados; (g) Espécie: As Debêntures da 8ª Emissão serão da espécie subordinada, nos termos do artigo 
58, §4º da Lei nº 6.404/76, e não contarão com qualquer tipo de garantia real ou fidejussória. As Debêntures da 8ª Emissão 
serão subordinadas a todas as demais obrigações da Companhia e são preferidas apenas aos créditos dos acionistas da 
Companhia. Nenhum pagamento, seja ele de qualquer natureza, que seja relacionado às Debêntures da 8ª Emissão poderá 
ser realizado até a data de vencimento indicada abaixo; (h) Prazo e Data de Vencimento: Nos termos do §4º do art. 55 da 
Lei nº 6.404/76, as Debêntures da 8ª Emissão vencerão em 29/06/2040 (“Data de Vencimento”); (i) Atualização Monetária: 
Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 8ª Emissão; (j) Remuneração: Sobre o 
saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 8ª Emissão, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 
100% da variação acumulada da Taxa Referencial, apurada e divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil, expres-
sa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, capitalizada de sobretaxa de 1,00% ao ano, base 252 dias úteis, desde 
a Data de Integralização 8ª Emissão até a Data de Vencimento 8ª Emissão (“Remuneração”). A Remuneração será calculada 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário 8ª 
Emissão, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário 8ª Emissão, desde a Data de Integralização da 8ª Emissão até a Data 
de Vencimento; (k) Colocação: As Debêntures da 8ª Emissão serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não estando sujeitas, portanto, ao registro de emis-
são perante a CVM de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385/76, conforme alterada; (l) Forma de Subscrição: As Debêntures 
da 8ª Emissão serão subscritas por meio da assinatura de boletim de subscrição; (m) Preço de Subscrição e Integralização 
da Debênture: As Debêntures da 8ª Emissão serão subscritas e integralizadas de forma privada, fora do âmbito de qualquer 
mercado regulamentado de valores mobiliários. As Debêntures da 8ª Emissão serão integralizadas, em até 10 dias contados 
da Data de Emissão (“Data de Integralização 8ª Emissão”), com créditos decorrentes das debêntures da Segunda Emissão 
de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Construtora Queiroz Galvão S.A.; (n) 
Destinação dos Recursos: As Debêntures da 8ª Emissão destinam-se a reestruturar o endividamento da Companhia e das 
sociedades por ela investidas; e (o) Demais disposições: Os demais termos e condições aplicáveis às Debêntures da 8ª 
Emissão encontram-se previstos na Escritura da 8ª Emissão. 4.2. Autorizar a Companhia a emitir a 9ª emissão privada de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da Companhia, no valor total de 
R$171.868.339,60 (“Debêntures da 9ª Emissão”), a qual, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, da Nona Emissão 
da Queiroz Galvão S.A.” (“Escritura da 9ª Emissão”), terá as seguintes características principais: (a) Data de Emissão: Para 
todos os efeitos legais, a data de emissão será 30/06/2021; (b) Valor Total da Emissão: R$171.868.339,60; (c) Número da 
Emissão: Nona Emissão; (d) Número de Séries: Em série única; (e) Quantidade de Debêntures e Valor Nominal Unitá-
rio: serão emitidas 100 Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.718.683,39 (“Valor Nominal Unitário 9ª Emissão”); (f) 
Conversibilidade, Tipo e Forma: Simples, ou seja, não conversíveis em ações da Companhia, e serão emitidas sob a forma 
nominativa, sem emissão de cautelas e certificados; (g) Espécie: As Debêntures da 9ª Emissão serão da espécie subordina-
da, nos termos do artigo 58, §4º da Lei nº 6.404/76, e não contarão com qualquer tipo de garantia real ou fidejussória. As 
Debêntures da 9ª Emissão serão subordinadas a todas as demais obrigações da Companhia e são preferidas apenas aos 
créditos dos acionistas da Companhia. Nenhum pagamento, seja ele de qualquer natureza, que seja relacionado às Debên-
tures da 9ª Emissão poderá ser realizado até a data de vencimento indicada abaixo; (h) Prazo e Data de Vencimento: Nos 
termos do §4º do art. 55 da Lei nº 6.404/76, as Debêntures vencerão na Data de Vencimento, conforme já definida; (i) Atua-
lização Monetária: Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 9ª Emissão; (j) Remu-
neração: Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 9ª Emissão incidirá a Remuneração, acima 
definida. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, inci-
dente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 9ª Emissão, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures da 9ª Emissão, desde a Data de Integralização das Debêntures da 9ª Emissão até a Data de Vencimento; (k) Coloca-
ção: As Debêntures da 9ª Emissão serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, não estando sujeitas, portanto, ao registro de emissão perante a CVM de que 
trata o artigo 19 da Lei nº 6.385/76, conforme alterada; (l) Forma de Subscrição: As Debêntures da 9ª Emissão serão subs-
critas por meio da assinatura de boletim de subscrição; (m) Preço de Subscrição e Integralização da Debênture: As De-
bêntures da 9ª Emissão serão subscritas e integralizadas de forma privada, fora do âmbito de qualquer mercado regulamen-
tado de valores mobiliários. As Debêntures serão integralizadas, em até 10 dias contados da Data de Emissão (“Data de In-
tegralização 9ª Emissão”), com créditos decorrentes das debêntures da sétima emissão privada de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da Construtora Queiroz Galvão S.A.; (n) Destinação dos 
Recursos: As Debêntures da 9ª Emissão destinam-se a reestruturar o endividamento da Companhia e das sociedades por 
ela investidas; e (o) Demais disposições: Os demais termos e condições aplicáveis às Debêntures da 9ª Emissão encon-
tram-se previstos na Escritura da 9ª Emissão. 4.3. Autorizar a Companhia a emitir a 10ª (décima) emissão privada de debên-
tures  conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da Companhia, no valor total de R$24.671.523,37 
(“Debêntures da 10ª Emissão”), a qual, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, da Décima Emissão, da Queiroz Galvão S.A.” (“Escritura 
da 10ª Emissão”), terá as seguintes características principais: (a) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de 
emissão será 30/06/2021; (b) Valor Total da Emissão: R$24.671.523,37; (c) Número da Emissão: Décima Emissão; (d) 
Número de Séries: Em série única; (e) Quantidade de Debêntures e Valor Nominal Unitário: serão emitidas 16 Debêntu-
res, com valor nominal unitário de R$1.541.970,21 (“Valor Nominal Unitário”); (f) Conversibilidade, Tipo e Forma: Conver-
síveis em ações da Companhia na Data de Vencimento (abaixo definida), e serão emitidas sob a forma nominativa, sem 
emissão de cautelas e certificados; (g) Espécie: As Debêntures da 10ª Emissão serão da espécie subordinada, nos termos 
do artigo 58, §4º da Lei nº 6.404/76, e não contarão com qualquer tipo de garantia real ou fidejussória. As Debêntures da 10ª 
Emissão serão subordinadas a todas as demais obrigações da Companhia e são preferidas apenas aos créditos dos acionis-
tas da Companhia. Nenhum pagamento, seja ele de qualquer natureza, que seja relacionado às Debêntures da 10ª Emissão 
poderá ser realizado até a data de vencimento indicada abaixo; (h) Prazo e Data de Vencimento: Nos termos do §4º do art. 
55 da Lei nº 6.404/76, as Debêntures vencerão na Data de Vencimento, conforme acima definida; (i) Atualização Monetária: 
Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 10ª Emissão; (j) Remuneração: Sobre o 
saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 10ª Emissão incidirá a Remuneração, já definida acima. A Re-
muneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 10ª Emissão, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 10ª 
Emissão, desde a Data de Integralização das Debêntures da 10ª Emissão até a Data de Vencimento; (k) Colocação: As 
Debêntures da 10ª Emissão serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema 
de distribuição de valores mobiliários, não estando sujeitas, portanto, ao registro de emissão perante a CVM de que trata o 
artigo 19 da Lei nº 6.385/76, conforme alterada; (l) Forma de Subscrição: As Debêntures da 10ª Emissão serão subscritas 
por meio da assinatura de boletim de subscrição; (m) Preço de Subscrição e Integralização da Debênture: As Debêntures 
da 10ª Emissão serão subscritas e integralizadas de forma privada, fora do âmbito de qualquer mercado regulamentado de 
valores mobiliários. As Debêntures da 10ª Emissão serão integralizadas, em até 10 dias contados da Data de Emissão (“Data 
de Integralização da 10ª Emissão”), com créditos decorrentes das debêntures da sexta emissão de debêntures de oferta 
privada, conversíveis em ações, da espécie subordinada, em oito séries, da Construtora Queiroz Galvão S.A.; (n) Destinação 
dos Recursos: As Debêntures da 10ª Emissão destinam-se a reestruturar o endividamento da Companhia e das sociedades 
por ela investidas; e (o) Demais disposições: Os demais termos e condições aplicáveis às Debêntures da 10ª Emissão 
encontram-se previstos na Escritura. 4.4. Autorizar a assinatura, pela Companhia, dos instrumentos necessários para a emis-
são das Debêntures da 8ª Emissão, das Debêntures da 9ª Emissão e das Debêntures da 10ª Emissão (em conjunto, as 
“Debêntures”), incluindo as correspondentes escrituras de emissão (e eventuais aditamentos). 4.5. Autorizar a prática, pelos 
Diretores da Companhia, de todos os atos necessários ou convenientes à emissão das Debêntures, incluindo (i) a represen-
tação da Companhia perante terceiros e a assinatura de documentos relacionados; e (ii) o registro, averbação ou arquivamen-
to de documentos perante os órgãos públicos competentes. 5. Encerramento: Nada mais havendo a aprovar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, que foi 
lida, aprovada e assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Assinaturas: Presi-
dente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Acionistas: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, 
Maria Dulce de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, 
Carlos de Queiroz Galvão, Roberto de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza Leão, Ricardo de Queiroz Galvão, 
Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, e Paulo Cesar Viana Galvão. Confere com o origi-
nal lavrado em livro próprio. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário. Jucerja - Certifico o arquivamento em 08/07/2021 sob 
o nº 00004121016. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Três perguntas: ações, setores em 
destaque positivo, negativo e neutro
Por Jorge Priori

Aproveitamos o final 
do primeiro semes-
tre de 2021 para 

conversarmos com Rodrigo 
Wainberg, analista de inves-
timentos (CFA) da Suno 
Research, sobre os setores 
do mercado de ações que se 
destacaram de forma positi-
va, negativa e neutra e suas 
perspectivas.

Quais setores se desta-
caram positivamente?

Setores ligados ao e-commerce 
– Acredito que o e-com-
merce já estava presente 
na vida de grande parte da 
população, porém, com a 
pandemia, houve uma ace-
leração deste movimento. 
Estamos cada vez mais nos 
acostumando a termos co-
mo “omnichannel”, “vitri-
ne infinita”, entre outros. 
Acredito que a questão do 
e-commerce também seja 
um caminho sem volta, as 
pessoas irão consumir mui-
to mais via internet do que 
o habitual. Existem pers-
pectivas de que o e-com-
merce possa multiplicar sua 
penetração por 5 até 2025.

Commodities metálicas – 
Com a pandemia, tivemos 
uma desorganização da 
cadeia produtiva. Esta de-
sorganização mexeu com a 
relação entre oferta x de-
manda e puxou os preços 
das commodities metálicas. 
Estamos vivenciando ele-
vados preços de minério de 
ferro, cobre, alumínio, ferro 
cromo, entre outros. Junto a 
esta questão de oferta x de-
manda, também existe o fe-
nômeno da reestocagem, o 
qual foi visto durante o pri-
meiro trimestre, que tam-
bém foi um gatilho para pu-
xar os preços. Muitos falam 

sobre estarmos vivendo um 
novo super ciclo, e se for as-
sim, a tendência é que este 
segmento continue ganhan-
do bastante com isso. Por 
fim, a China tem fechado 
alguns fornos e diminuindo 
a oferta de alguns minérios, 
como é o exemplo do ferro 
cromo.

Commodities agrícolas – 
Também surfaram tanto na 
onda do dólar alto como 
por uma ótima safra que 
ocorreu no Brasil.

Setor de saúde – Durante 
os últimos semestres, vimos 
um forte movimento de 
IPO de empresas neste seg-
mento com o objetivo de 
consolidação neste merca-
do, criando hubs regionais 
e verticalizando processos. 
Diversas aquisições já fo-
ram feitas e acredito que 
deva ser um movimento 
que tende a continuar.

Quais setores se desta-
caram negativamente?

Setor de educação – Vejo 
que o setor de educação 
vai se tornar cada vez mais 
EAD, diferente do que vi-
nha sendo apresentado co-
mo modelo de negócio das 
empresas ligadas a este se-
tor. As empresas correram 
para deixar suas estruturas 
mais enxutas, ajustar o qua-
dro de docentes, campings, 
salas de aulas, etc. Tudo em 
prol de um modelo mais 
eficiente e escalável. As em-
presas têm crescido para o 
mundo digital com força. 
É o mercado do momento. 
Vimos a Ser Educacional 
(SEER3) fazer movimen-
tos de consolidação no seg-
mento digital fazendo aqui-
sições, assim como a Yduqs 
(YDUQ3). Acredito que 
seja um segmento que está 
mudando e os players estão 

entendendo esse novo mer-
cado. Uma desvantagem do 
mundo digital é o menor 
ticket médio e a maior eva-
são apresentada, o que im-
pactou negativamente parte 
das companhias e fragilizou 
o setor.

Shoppings – Tem se recu-
perado bem, mas foram mo-
mentos difíceis. Acredito que 
com a volta dos fluxos pode-
mos ver uma forte retomada, 
muito devido a uma grande 
demanda retraída.

Lazer/Turismo – O seg-
mento de turismo caminha 
a passos lentos e à medida 
que a vacinação prossiga 
deverá voltar ao seu ritmo 
normal. Isso vale também 
para o segmento de lazer. 
Empresários ligados ao se-
tor afirmam que podere-
mos ter 4 anos em 2.

 
Quais setores ficaram 

neutros?
Utilities – Acredito que 

grande parte das empresas 
de Utilities se saíram neu-
tras da pandemia, porém, 
algumas estão sendo impac-
tadas pela crise hídrica. Ou-
tro impacto que teve sobre 
algumas das empresas liga-
das a setores de transmissão 
foi o elevado IGP-M do pe-
ríodo, o que influenciou em 
fortes reajustes.

Óleo e gás – O setor de 
Óleo e gás sofreu um pou-
co com a pandemia, tendo 
em vista aquela queda no 
preço do Brent ocorrida em 
maio/2020, porém, já apre-
sentou uma recuperação e 
está próxima de estar neu-
tra. Um ponto positivo do 
setor é o movimento de de-
sinvestimento da Petrobras 
(PETR3) de alguns campos, 
o que pode impulsionar o 
setor nos próximos perío-
dos.

Multilaser conclui IPO na B3

A Multilaser (ticker 
MLAS3), concluiu 
nesta quinta-feira 

a sua oferta pública inicial 
(IPO) na B3. A empresa tem 
em seu portfólio mais de 5 
mil itens e atua no desenvol-
vimento, fabricação, distri-
buição, venda e pós-venda de 
produtos de bens de consu-
mo como tablets, smartpho-
nes, notebooks, pen drives, 
chips de memória, acessórios 
de informática, eletroportá-
teis, utensílios domésticos, 
ferramentas, papelaria, aces-

sórios e equipamentos espor-
tivos, instrumentos de saúde, 
redes de telecomunicações, 
acessórios e produtos auto-
motivos, brinquedos, além de 
produtos para casa conectada 
(Internet of  Things), áudio e 
vídeo, segurança eletrônica, 
pets e puericultura.

“A Multilaser existe para 
levar tecnologia à população 
do nosso país. Tecnologia 
que nos ajuda a levarmos 
vidas mais saudáveis, produ-
tivas e conectadas. Estamos 
muito felizes com esse mo-

mento de abertura de capi-
tal, pois esse passo reforça 
a capacidade financeira da 
nossa empresa visando cres-
cimento e aprofundamento 
da nossa missão.”, explicou 
Alexandre Ostrowiecki, 
CEO da Multilaser.

A oferta realizada nos ter-
mos da ICVM 400, no seg-
mento do Novo Mercado, 
teve coordenação dos bancos 
Itaú BBA (Coordenador Lí-
der), XP Investimentos, Bank 
of  America, UBS BB e Safra 
(Coordenadores da Oferta).

Manual de Procedimentos Operacionais
Entrarão em vigor, em 

2 de agosto, as novas ver-
sões do Manual de Proce-
dimentos Operacionais da 
Câmara B3 e do Manual 
de Administração de Risco 
da Câmara B3. As altera-
ções no Manual de Proce-
dimentos Operacionais da 
Câmara B3 visam imple-
mentar redução das grades 
de repasse de operações do 
mercado de renda variável, 

em continuidade às inicia-
tivas de aprimoramento do 
processo de repasse de ope-
rações. Não há alteração de 
sistema ou de fluxo de men-
sagens na Câmara B3, e sim 
adequação do prazo para 
envio de repasse no mer-
cado de renda variável aos 
prazos vigentes no mercado 
de derivativos financeiros e 
de commodities; Simplificar 
s procedimento para solici-

tação de inclusão de comi-
tente no rol de inadimplen-
tes da B3 e correspondente 
exclusão; e facilitar o pro-
cesso de contratos de pres-
tação de serviços que visam 
viabilizar operacionalmente 
as ofertas públicas de dis-
tribuição de ativos de ren-
da variável e racionalizar a 
participação da B3 nos con-
tratos entre as instituições 
intermediárias.

Eve faz parceria com a Flapper 
de olho na América Latina

A Eve Urban Air 
Mobility Solu-
tions, subsidiária 

da Embraer, e a Flapper, 
plataforma independente de 
aviação privada sob deman-
da, anunciaram uma parceria 
para desenvolver o mercado 
de Mobilidade Aérea Urbana 
(UAM,) na América Latina. A 
Embraer disse nesta quinta-
-feira que o acordo servirá co-
mo prova de conceito para fu-
turas operações regionais do 
veículo elétrico de decolagem 
e pouso vertical (eVTOL) da 
Eve, também conhecido no 
mercado como EVA (Electri-
cal Vertical Aircraft ou Aero-
nave Elétrica Vertical). 

Segundo a Embraer, a 
implantação de aeronaves 
da Eve na rede Flapper está 
sujeita à celebração de con-
tratos finais definitivos en-
tre as partes.

A Eve espera fornecer à 
Flapper até 25.000 horas de 
voo por ano nas principais 
cidades da América do Sul 
como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte (Bra-
sil), Santiago (Chile) e Bogotá 
(Colômbia), e na Cidade do 

México (México). As partes 
planejam promover um siste-
ma de reservas sob demanda 
para UAM, utilizando opera-
ções com helicópteros a fim 
de coletar dados para o futu-
ro desenvolvimento da EVA. 
Este contrato tem o poten-
cial de trazer até 25 veícu-
los elétricos de decolagem e 
pouso vertical (EVA) da Eve 
para a plataforma da Flapper. 

A Eve fez o seu primeiro 
voo do simulador de enge-
nharia em julho de 2020 e 
uma prova de conceito em 
outubro de 2020. Paralela-
mente, o projeto de Gestão 
de Tráfego Aéreo Urbano 
(UATM) da empresa atingiu 
um novo marco em sua co-
laboração com a Autoridade 
de Aviação Civil (CAA) do 
Reino Unido para desenvol-
ver um ambiente escalável 
necessário para hospedar os 
voos de UAM. 

“O alcance regional da 
Flapper torna a empresa um 
parceiro ideal para a expan-
são de nossas operações na 
América Latina. Isso, soma-
do à operação do veículo 
aéreo de emissão zero da 

Eve, permitirá a democrati-
zação do mercado de UAM 
para novos parceiros e mer-
cados-chave, como Brasil, 
México, Colômbia e Chile”, 
afirma Andre Stein, presi-
dente e CEO da Eve. 

Além de celebrar acordos 
para desenvolvimento do 
mercado de Mobilidade Aé-
rea Urbana, a Embraer está 
conseguindo apresentar me-
lhores resultados.A fabrican-
te entregou um total de 34 
jatos no segundo trimestre 
de 2021, sendo 14 comerciais 
e 20 executivos (12 leves e oi-
to grandes). Em 30 de junho 
de 2021, a carteira de pedidos 
firmes (backlog) totalizava 
USD 15,9 bilhões, o que sig-
nifica um aumento de 12% 
em relação à do primeiro 
trimestre, representando um 
retorno aos níveis pré-pan-
demia. A atual carteira de pe-
didos firmes (backlog) inclui 
o contrato de 30 aeronaves 
E195-E2 da Porter Airlines, 
do Canadá, que foi inicial-
mente informado como um 
cliente “não divulgado” em 
29 de abril, sendo revelado 
ao mercado em 12 de julho. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
DE TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS URBANO,
INTERMUNICIPAL, INTERESTESTADUAL, FRETAMENTO, TURISMO,
ESCOLAR, CARGAS, LOGISTICAS E DIFERENCIADOS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO – SINTRUCAD-RIO, CNPJ n° 10.635.706/0001-83,
no uso de suas atribuições previstas no arts. 37 e 38, parágrafo 1° do
Estatuto Social, convoca os associados, em dia com suas obrigações
estatutárias, para uma Assembleia Geral Ordinária que se realizará
no dia 27 de Julho de 2021, ás 14:00 horas em primeira
convocação, no endereço na Rua Camerino, 66, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, para tratar da seguinte Ordem do dia: a) Leitura de Edital;
b) Apreciar e votar sobre o balanço e prestação de contas relativas ao
exercício de 2020 e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal; c) Apreciar
e votar a Previsão Orçamentária para o exercício de 2022 e do respectivo
Parecer do Conselho Fiscal; d) assuntos gerais. Não havendo número
legal de presentes em primeira convocação, a mesma será realizada, já
em segunda convocação, às 14:30 horas, no mesmo dia e local, com
qualquer número de presentes. Rio de Janeiro (RJ), 22 de julho de 2021.

Sebastião José da Silva – Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGAS
EM GERAL E PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ nº 33.644.493/0001-51, no uso de suas atribuições previstas
no art. 21, alínea “a” e parágrafo 7° do Estatuto Social, convoca os
associados, em dia com suas obrigações estatutárias, para uma
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de
julho de 2021, ás 15:30 horas, em primeira convocação, no
endereço na Rua Camerino, 66, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para
tratar da seguinte Ordem do dia: a) Leitura de Edital; b) informes e
deliberações sobre gestão cooperativa e alienação de Campinho e
Miguel Pereira; c) assuntos gerais. Não havendo número legal de
presentes em primeira convocação, a mesma será realizada, já em
segunda convocação, às 16:00 horas, no mesmo dia e local, com
qualquer número de presentes.

Rio de Janeiro (RJ), 22 de julho de 2021.
José Maria Gonçalves Cardoso - Presidente

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º/01/2020. Data, 
Horário e Local: Em 1º/01/2020, às 11h, na sede da Construtora Queiroz 
Galvão S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º an-
dar, Centro, CEP 20030-041, Rio de Janeiro, RJ. Convocação e Presença: 
Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, 
em face da presença da acionista única da Companhia, representando assim 
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Bartolomeu 
Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do 
Dia e Deliberações: Após exame e discussão das matérias apresentadas, a 
acionista única da Companhia adotou as seguintes deliberações: 1. Aprovar 
a alteração da forma de remuneração das Debêntures, com a consequente 
alteração da redação da Cláusula 4.9.1 da Escritura de Emissão, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 4.9.1. Juros Remuneratórios. Cada Debên-
ture renderá juros remuneratórios incidentes sobre o saldo de seu Valor No-
minal Unitário respectivo, correspondentes a 100% (cem por cento) das taxas 
médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “extra grupo”, 
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
dias úteis, calculada e divulgada pela B3, no Informativo Diário disponível em 
sua página na internet (“Taxa DI”), sendo certo que (i) desde a Data de Emis-
são e até 31/12/2019, inclusive, serão acrescidos de Spread (conforme defi-
nido a seguir), calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis 
por dias decorridos ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis 
(“Juros Remuneratórios com Spread”); e (ii) a partir de 1º/01/2020, inclusive, 
cada Debênture renderá apenas à Taxa DI, sem acréscimo do Spread (“Juros 
Remuneratórios sem Spread” e, em conjunto com os Juros Remuneratórios 
com Spread, os “Juros Remuneratórios”). 2. Autorizar a celebração do Ins-
trumento Particular de Quarto Aditamento à Escritura da Segunda Emissão 
de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Oferta Privada da Construtora Queiroz Galvão S.A. de modo a 
refletir a alteração deliberada acima; e 3. Autorizar a prática, pelos represen-
tantes legais da Companhia, de todos os atos necessários ou convenientes 
à celebração do instrumento referido acima. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na 
forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, que foi 
lida, aprovada e assinada pela acionista única da Companhia. Assinaturas: 
Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos 
Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. Amilcar Bastos Falcão - Secretário. Jucerja - Certifico o arqui-
vamento em 06/07/2021 sob o nº 00004109368. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário-Geral.

CONCESSÃO DE LICENÇA
SIG 05 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 14.386.583/0001-45, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo 
nº 26/510.454/2017, Licença Ambiental Municipal Prévia nº 1357/2021, 
com validade de 48 meses, para edificação residencial multifamiliar na Rua 
Macedo Sobrinho nº 48, Humaitá, RJ.

ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.
CNPJ nº 09.195.493/0001-37 - NIRE 33.3.0028456-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e 
Local: Às 14h do dia 26/04/2021, na sede social da Cia, na Av Coronel 
Professor Antonio Esteves nº 1000, Morada da Colina, Resende/RJ. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/76 e art. 11, § 2º, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos 
acionistas. 3. Mesa: Presidente: Gabriel Roberti; Secretário: Thiago Conta-
ge Damaceno. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impe-
dimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista 
presente representando a totalidade do capital social: 4.1. Aprovar, depois 
de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, as demons-
trações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020, documentos estes publicados 
em 24/03/2021, no DORJ, nas págs 06/07/08 e no Jornal Diário do Acio-
nista, nas páginas 07/08, documentos estes disponíveis em mesa e que 
eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 
133, caput, § 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apu-
rado no exercício findo em 31/12/2020, no montante de R$ 5.734.083,29 
que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 286.704,16 para reserva 
legal; (ii) R$ 204.276,72 para reserva de investimentos; (iii) R$ 3.881.257,63 
para a reserva de retenção de lucros da Cia, com vistas a garantir recursos 
para financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas obri-
gações contratuais; e (iv) R$ 1.361.844,78, para distribuição de dividendos 
aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social, na medida das disponibilidades de caixa da Cia. 4.3. Aprovar, depois 
de examinado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo 
investimentos de capital e orçamento de despesas do exercício de 2021. 
4.4. Reeleger os Diretores Gabriel Roberti, brasileiro, engenheiro, casado, 
portador da CI nº 336169371, emitida pela SSP/SP e CPF nº 099.456.007-
96 e Thiago Contage Damaceno, brasileiro, casado, administrador, porta-
dor da CI nº 2060226, emitida pelo CRA/RJ e CPF nº 080.072.437-20, am-
bos com endereço comercial na Av. Coronel Prof. Antonio Esteves nº 1000, 
Morada da Colina, Resende/RJ, com mandato de 02 anos ou até a data da 
AGO que for realizada no ano de 2023, os quais declararam que não estão 
incursos em crime ou outra hipótese prevista em lei que os impeça de exer-
cer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seus respectivos 
cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio. 
4.5. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 30.000,00. 
4.6. Aprovar e ratificar, em razão do Art. 10, § 1º, “g”, do Estatuto Social da 
Cia, a celebração dos seguintes termos, por prazo superior a 12 meses: (i) 
Contrato de Prestação de Serviços nº 649564 celebrado em 18/01/2021 com 
a Ernst Young Auditores Independentes S/S. (CNPJ nº 61.366.936/0002-06); 
e (ii) 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Modelagem hidráu-
lica e Estudo de concepção nº 029/2018, celebrado em 03/11/2020 com a 
MTM & JVJ Engenharia Ltda (CNPJ nº 07.391.583/0001-78). 5. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta 
Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das 
S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Gabriel Rober-
ti; Presidente. Thiago Contage Damaceno; Secretário. Mario Vieira Lopes e 
José Carlos de Almeida Martins; Representantes do Auditor Independente. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche 
e Leonardo das Chagas Righetto); Acionista. Confere com o original lavrado 
em livro próprio. Resende, 26/04/2021. Gabriel Roberti - Presidente; Thiago 
Contage Damaceno - Secretário. Jucerja nº 4082777 e data de 11/06/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S.A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.300.309.462

Ata de Assembleia Geral Ordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do dia 
26/04/2021, na sede social da Cia, na R. Lourival Valentim dos Santos nº 
297, Vila Colonial, Paraty/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da 
presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Luis Carlos 
Martins da Silva; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pela acionista presente representando a totalidade 
do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, 
as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2020, documentos estes publicados em 31/03/2021, no DOERJ, 
às páginas 120/121/122 e no jornal Diário do Acionista às páginas 03/04, 
disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, 
conforme estabelece o art. 133, caput, § 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76. 4.2. 
Registrar que o Lucro Líquido apurado no exercício findo em 31/12/2020 de 
R$ 2.890.260,55 foi absorvido pelos prejuízos acumulados em exercícios 
anteriores e, face a inexistência de lucro líquido no exercício, não há 
dividendos a distribuir. 4.3. Reeleger os Diretores Luis Carlos Martins da 
Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da CI nº 07097909-1, IFP/
RJ e CPF nº 941.022.367-91 e Leonardo das Chagas Righetto, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da CI nº 1995100048, CREA-RJ e CPF nº 
037.642.547-42, ambos com endereço comercial na R. Lourival Valentim 
dos Santos, nº 297, Vila Colonial, Paraty/RJ, com mandato de 02 anos ou 
até a data da AGO que for realizada no ano de 2023, os quais declararam 
que não estão incursos em crime ou outra hipótese prevista em lei que os 
impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seus 
respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em 
livro próprio. 4.4. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até 
R$ 30.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. 
Acionistas: Luis Carlos Martins da Silva, Presidente. Leonardo das Chagas 
Righetto, Secretário. Mario Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins, 
Representantes do Auditor Independente. Saneamento Ambiental Águas 
do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas 
Righetto), Acionista. Confere com o original lavrado em livro próprio. Paraty, 
26/04/2021. Luis Carlos Martins da Silva - Presidente; Leonardo das 
Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4075474 e data de 27/05/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Ace Tennis Empreendimentos Esportivos Ltda, CNPJ 37.762.619/0001-43 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo 
nº EIS-PRO-2021/00144, Licença Ambiental Municipal para “Modificação 
com acréscimo de área em prédio existente, unificando o terreno onde existe 
o prédio da Rua Rumania, 44 (Obras não concluídas)”, Laranjeiras, RJ.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
DIEGO GOMES CERQUEIRA, portador da identidade nº 111771846, expedida 
pelo IFP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 100.147.717-05. DECLARA, nos termos 
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargos de administração na ATIVA INVESTIMENTOS 
S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível 
na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do 
Departamento de  Organização  do  Sistema  Financeiro - Deorf  mencionado  abaixo. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF

Gerência Técnica no Rio de Janeiro – GTRJA
Avenida Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro 

20071-900 - Rio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos sindi-
calizados para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser
realizada no dia 30 de julho de 2021 (sexta-feira), às 08:00 hs em 1ª
convocação, e às 09:00hs em 2ª convocação, em formato híbrida, pela
plataforma Google Meet e presencialmente na sede do SINMED-RJ (Av.
Churchill, 97, Castelo, Rio de Janeiro, 2º andar). O link será enviado por
email aos médicos que se inscreverem pelo e-mail
presidencia@sinmedrj.org.br até uma hora antes da realização da
Assembleia. O e-mail de inscrição deve conter nome completo, e-mail e
CRM do médico. Pauta: 1) Situação financeira do SINMED-RJ e manu-
tenção de suas atividades; 2) Deliberação e proposta para votação de
venda do imóvel localizado na Rua Joaquim Meier, nº 882, antigo nº 352,
antiga Rua Lopes da Cruz, nº 180, na Freguesia do Engenho Novo,
transcrito em nome do SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO.
DAS OBSERVAÇÕES: A ausência dos senhores sócios não os deso-
briga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem
tratados, deliberados e votados na Assembleia Geral Extraordinária.
Os sócios em atraso nos pagamentos de suas obrigações e/ou
sindicalizações não poderão votar nas deliberações e propostas de
votação na Assembleia Geral Extraordinária.

Rio de Janeiro – RJ, 23 de julho de 2021.
Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se 
reunirem no dia  03 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante 
Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação 
do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a composição e 
remuneração da administração da Companhia. Informações Gerais: 
Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem 
a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das ações. 
Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação 
na Assembléia a que se refere este Edital deverão ser depositados na sede 
da Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas da realização da referida Assembléia Geral. Rio 
de Janeiro, 23 de julho de 2021. PEDRO LANNA RIBEIRO – DIRETOR; 
NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

CCI França-Brasil debate reforma tributária
Empresas defendem regras de transição, segurança jurídica e medidas de simplificação

Os riscos para o 
setor empresarial 
com a eventual 

aprovação da segunda fa-
se da reforma tributária e 
seus principais impactos na 
sociedade foi o tema deba-
tido no canal aberto CCI-
FB (Câmara de Comércio 
França Brasil), na semana 
passada. Especialistas con-
vidados e membros da en-
tidade avaliaram os pontos 
que podem enfraquecer a 
retomada econômica do 
país, comprometendo in-
vestimentos estrangeiros, e 
apresentaram as principais 
demandas das empresas pa-
ra gestão e ajustes das alte-
rações propostas.

Conforme texto publi-
cado no site do CCIFB, o 
debate reforçou a necessi-
dade de ajustes na proposta 
apresentada com objetivo 
de não comprometer in-
vestimentos e o desenvol-
vimento de empresas es-
trangeiras no país em um 
cenário de carga tributária 
elevada. Hoje, o Brasil é o 
principal parceiro da França 
na América Latina e a Fran-
ça seu 3º maior investidor. 

No CAC 40 (índice da bolsa 
de Paris), por exemplo, 39 
das 40 empresas têm pelo 
menos uma subsidiária no 
Brasil, e 11 grupos france-
ses figuram no ranking dos 
200 maiores grupos em ter-
ritório brasileiro.

A presença da França en-
volve os mais diversos seto-
res, da aeronáutica à ener-
gética, além das indústrias 
farmacêutica, de beleza, de 
hotelaria, entre outras. A 
França é ainda o país que 
mais investe no Estado do 
Rio de Janeiro – nos últi-
mos anos foram R$ 21,8 bi-
lhões, de um total de R$ 50 
bilhões em investimentos 
no país.

Por ser concebido em 
etapas, o Projeto de Lei 
2.337 tem sido visto pelo 
setor como um pacote de 
medidas, sem contemplar 
critérios-chave para uma re-
forma ampla e sustentável. 
“O momento é de pensar 
uma verdadeira reforma 
tributária que seria positiva 
para o Brasil, uma reforma 
ampla e não fatiada, sem 
aumento de custo, com 
maior segurança e com uma 

verdadeira simplificação ju-
rídica!”, salientou Patrick 
Sabatier, presidente da CCI 
França-Brasil.

Para o coordenador da 
Comissão de Tributação 
e Finanças da CCIFB-RJ 
e sócio de BMA Barbosa 
Müssnich Aragão Advoga-
dos, Hermano Barbosa, “a 
proposta de reforma tri-
butária tem o potencial de 
efeitos econômicos muito 
danosos, com aumento 
de tributação para muitos 
setores econômicos e pa-
ra a maioria dos grandes 
e médios investidores es-
trangeiros franceses e eu-
ropeus.”

Na mesma direção, con-
trário à tributação sobre 
dividendos e extinção da 
dedutibilidade dos juros 
sobre capital próprio, o 
advogado e professor ti-
tular da Faculdade de Di-
reito da Universidade de 
São Paulo (USP), Heleno 
Taveira Tôrres, apontou 
o potencial desestímulo a 
investimentos, informa-
lidade e evasão fiscal co-
mo principais impactos da 
aprovação do PL 2.337.  A 

alta carga tributária impac-
taria ainda os consumido-
res, principalmente no se-
tor de serviços.

De acordo com Torres, 
para avanços positivos é 
preciso que “as tributações 
do consumo, da renda e do 
emprego estejam alinhadas 
a ponto de se ter a calibra-
ção sistêmica completa dos 
impostos.”

Já a perspectiva das em-
presas é de que a redução 
da atual alíquota de 15% 
de IRPJ para 10% a par-
tir de 2023 não será sufi-
ciente para compensar as 
novas cobranças estipula-
das, notadamente porque 
também houve um alarga-
mento das bases. As prin-
cipais demandas evocadas 
foram regras de transição, 
segurança jurídica e medi-
das mais significativas de 
simplificação e redução 
de custo com o complian-
ce tributário. As empre-
sas também manifestaram 
preocupação sobre o risco 
de aprovação de uma re-
forma sem o amplo debate 
das propostas, em referên-
cia ao desejo de aprovação 

célere manifestado pelo 
líder da Câmara dos De-
putados.

Impactos nos  
investimentos

Outro ponto de atenção 
debatido é a projeção de 
arrecadação do governo 
federal estar em desacor-
do com a avaliação de es-
pecialistas e membros do 
setor empresarial, o que 
poderá gerar ainda mais 
aumento da carga tribu-
tária. Com a reforma, o 
governo espera arrecadar 
em 2022 um adicional aos 
cofres públicos de R$ 2,47 
bilhões. Em 2023, R$ 1,6 
bi e, em 2024, R$ 2,08 bi-
lhões.

“O governo está ten-
tando antecipar um com-
portamento quase linear, 
mas nada garante que as 
empresas vão continuar 
distribuindo dividendos 
como distribuem hoje, e 
que não terão outros ins-
trumentos. São números 
bastante frágeis”, analisou 
Richard Back, Head de 
Análise Política e Estraté-

gia Macro do Grupo XP 
Investimentos.

Ministro defende  
“ousadia”

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defendeu na 
quarta-feira (21) uma reforma 
tributária “mais ousada”, mes-
mo que isso signifique risco de 
perda de arrecadação. A afir-
mação foi feita durante aber-
tura da coletiva de imprensa 
sobre os dados da arrecadação 
federal de junho. O ministro 
destacou que a arrecadação 
federal no primeiro semestre 
deste ano foi R$ 200 bilhões 
acima do registrado no mesmo 
período do ano passado, o que 
permitiria uma reforma “mais 
ousada”.

Especialistas em contas 
públicas têm alertado sobre 
o risco de abrir mão de arre-
cadação diante dos elevados 
déficits primários do gover-
no. Há sete anos, as contas 
do governo federal fecham 
no vermelho, com as des-
pesas superando as receitas. 
Este ano não será diferente. 
Está previsto um rombo de 
até R$ 247,1 bilhões.
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