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São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de agosto de 2020

Sistema tributário brasileiro
é ineficiente e injusto

O Brasil consegue ter a maior carga tributária do mundo sobre o consumo, mas tem entre as menores
sobre a renda da pessoa física
conectaja.proteste.org/reprodução
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No Brasil a tributação sobre o consumo corresponde
a 44,28% do total da arrecadação.

menos, a média da OCDE de
23,3%, compensando com
uma tributação progressiva
de IRPF sobre lucros e dividendos distribuídos. Afinal,
o alto custo do crédito no
país exige das empresas
que reinvistam o seu lucro,
notadamente os setores que
requerem intensidade de
capital.
Por tudo iss, o sistema
torna-se ineficiente e injusto, desonerando as maiores

rendas para sobrecarregar
o trabalho desqualificado
e a produção de capital
intensivo nas indústrias e
infraestrutura. Não por outro motivo o IRPF no Brasil
representa 7% do total da
arrecadação, enquanto a
média da OCDE é de 23,9%,
sendo 27,1% na Alemanha
e 29,9% na Noruega.
E não por outro motivo
no Brasil a tributação sobre
o consumo corresponde a

(*) - É advogado da Lobo & Vaz.

Na primeira edição da Semana Brasil, em 2019, houve alta
de 5,5% na venda do comércio no Estado de São Paulo em
setembro. O segmento de eletrodoméstico, eletrônicos e lojas
de departamentos, registrou elevação de 12,4% na comparação
com o mesmo período de 2018; e crescimento de 3,5% em
relação ao mês anterior. O comércio eletrônico seguiu a mesma
linha e registrou aumento de 30% nas vendas em setembro
de 2019. Contudo, até então, a participação do e-commerce
era de 5% do faturamento total do varejo.
Para a FecomercioSP, o anúncio do governo federal de uma
segunda edição da Semana Brasil (entre 3 e 13 de setembro)
não vai resultar em um desempenho positivo para o comércio,
mas deve atenuar a retração das vendas. O objetivo é promover alguns dias de descontos no varejo e ofertas no setor de
turismo, com o intuito de impulsionar a economia em um mês
considerado fraco para vender. A conjuntura atual aponta a
dificuldade de consumo, devido ao aumento do desemprego,
à restrição da renda e à restrição de acesso ao crédito.
Assim, a estimativa é de queda de -4% das vendas de
setembro no Estado de São Paulo, na comparação com o
mesmo período do ano passado. Sendo que o segmento de
eletrodoméstico, eletrônicos e lojas de departamentos tende a
recuar -11%. A entidade destaca, ainda, que é necessário um
tempo para que aconteça o amadurecimento da data e para
que o consumidor passe a considerá-la em seu calendário de
compras. Além disso, o evento por si só não gera receita, são
necessárias medidas para estimular as compras.
A Federação recomenda que os empresários preparem um
planejamento para a Semana Brasil, com a programação de
vendas, a comunicação e a precificação. Pode-se oferecer
descontos progressivos para estimular a compra de mais de
um produto, como o segundo com 20%, o terceiro com 30%,
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Semana Brasil pode minimizar
prejuízos causados pela pandemia

Manter a atividade empresarial em meio
a uma crise econômica global sem precedentes é mais do que desafiador.
Envolve uma série de decisões e nem
sempre é fácil para um negócio passar por
esta situação sem apoio profissional. Em
condições normais, por exemplo, o IBGE
destaca que apenas 40% das empresas
brasileiras seguem abertas depois de cinco anos da fundação. O dado é de 2017 e
aponta a necessidade de profissionalização
da gestão e da tomada de decisão para a
redução de riscos.
Neste cenário é que desponta a mentoria
de negócios como uma opção viável do
ponto de vista econômico e estrutural.
Diferentemente do modelo de contratação
via CLT, o mentor de negócios é um profissional com ampla experiência e expertise
em diversos tipos de empresas, que soma
ao seu currículo estudo contínuo para unir
prática e teoria no ambiente da tomada
de decisão.
Entre as vantagens desse tipo de tra-

CNPJ n.º 43.424.134/0001-42-NIRE 35.201.076.828
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os Srs. Sócios para reunião a ser realizada, no dia 31 de agosto de 2020, às 09hs, em primeira
convocação, na sede da Sociedade na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 80, bloco C, 4.º andar, Vila Cordeiro, São
Paulo, SP, CEP 04383-110, e em segunda convocação, às 10h, no mesmo dia e local, para discutir e deliberar
acerca da seguinte ordem do dia: alteração contratual constando a retirada da Sociedade do cotista Durval Heitor
de Mendonça. São Paulo, 07 de agosto de 2020. Administradores. Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda.
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O Vírus da Incerteza
Jorge Sanchez e João Carlos Borda – Matrix
– Jorge, advogado e professor universitário, João,
jornalista e também professor universitário, aproveitaram a necessária “reclusão” e sempre online,
reuniram suas doutas opiniões lastreadas em pesquisas e observações. Traçaram um viés sócio econômico e antropológico,
de pestes pelo mundo, em todas suas nuances , desde a Peste
Negra, culminando com o atual flagelo mundial, que tanto nos
atormenta e principalmente, para nossa total insatisfação, divide opiniões, deixando a população atarantada, desconfiada
de medidas supostamente profiláticas. Desconcertantes relatos
de autoridades, principalmente médicas, dão conta de efeitos
periféricos desastrosos dessa atual pandemia. Impactante!

Dentro do Outro
Luisa Cretella Micheletti – Laranja Original
– Atriz, dramaturga, apresentadora, sempre permeando bastidores midiáticos, resolveu causar uma
verdadeira disrupção no âmbito da poesia nacional.
Concebeu versos, alguns cínicos, outros enigmáticos, todavia,
sempre com muita finesse e qualidade textual primorosa. Bom!
Para poucos.

Resgate da Cidadania:
Coletânea de artigos
Ruy Martins Altenfelder da Silva – Sesi – O
laureado mestre, no píncaro dos seus bem vividos
80 anos, continua a propalar em seus escritos, para
jornais brasileiros de larga penetração, valores
inestimáveis, que aos poucos (?) estamos abandonando: ética, probidade, honestidade, para dizer pouco. Suas crônicas,
verdadeiros conselhos, são lidos avidamente por governantes,
administradores, professores e demais seres bem pensantes.
Essa obra compilada com esmero, entre artigos publicados de
2018 a 2020, portanto atualíssimos, deve ser lida também por
estudantes, pois retrata com profundidade como está o nosso
sofrido Brasil. Esclarecedor!

Vestibulandos podem ler os clássicos da literatura brasileira
gratuitamente - Todos os anos, algumas instituições responsáveis
pelos vestibulares de grandes universidades, como Fuvest (USP)
e Comvest (Unicamp) disponibilizam uma lista de livros para
que os estudantes se preparem melhor para as provas. Geralmente são clássicos da literatura brasileira e, no momento que
estamos vivendo, não está fácil encontrá-los. O Skeelo, uma das
maiores plataformas de livros digitais do país, decidiu atualizar
seu aplicativo com algumas obras literárias sem custo algum
para o usuário. São 12 livros que os estudantes terão acesso,
para melhor enfrentarem os desafios de 2021. A plataforma,
está disponível para Android e iOS (skeelo.app/cupom) basta
inserir o código: CLASSICOS. Para mais informações : www.
skeelo.app . Uma nobre iniciativa.

O anúncio de uma segunda edição da Semana Brasil
(entre 3 e 13 de setembro) deve atenuar a retração das vendas.

e assim por diante. Além disso, com parte da população ainda trabalhando em casa, o comércio eletrônico tem grande
potencial nessa época de pandemia.
Outro ponto relevante é oferecer formas de pagamentos
facilitadas como transferência por aplicativo, podendo dar
um desconto a mais; entrega a domicílio para clientes que
residam relativamente perto do estabelecimento, entre outros.
Também é o momento de analisar o estoque, para selecionar as mercadorias que devem entrar em promoção, como
modelos antigos que precisam dar espaço para aquisição de
novas tendências ou para produtos que tenham mais saída
(AI/FecomercioSP).

balho para empresas que estão tentando
superar a crise está o fato de que o mentor
não tem ligação emocional com o negócio.
Desse modo, traz para a empresa uma visão
muito mais crítica e cristalina, levando em
consideração fatos, oportunidades, erros
e acertos. Não entram nesta análise preferências pessoais, comuns especialmente
nos negócios familiares.
A falta de ligação emocional com o negócio é também essencial para uma análise
assertiva das oportunidades. Uma pesquisa
de 2016 do Sebrae mostrou que 88% dos
gestores abriram seus negócios com recursos familiares e 37% deles apostaram no
empreendimento porque tinham o sonho
de ter um negócio próprio. Sob essa ótica
nem sempre é fácil tomar a melhor decisão
sem pesar sobre ela o próprio sentimento
de sucesso ou fracasso, comprometendo
assim a assertividade.
Outro ponto crucial da mentoria na retomada de um negócio é o fato de que o
mentor é também um elo muito importante
para reconectar uma empresa ao mercado
em que atua. Ao escolher um profissional
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Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Dica interessante

A mentoria de negócios como saída em tempos de crise
Roberto Vilela (*)

Livros em Revista

que cultiva e valoriza o networking, a aproximação do negócio com novas oportunidades de mercado se dá mais facilmente.
No pós-crise, se destacarão negócios
com algumas características distintas:
resilientes, adeptos da inovação, prontos
para abrir mão de produtos/serviços de
pouca adesão e abertos a mudanças em
todas as frentes da empresa. Para colocar
estas características em prática sem queimar o caixa – algo essencial no cenário de
aproveitamento de recursos em que nos
encontramos – ter o apoio de um mentor
é também uma saída inteligente.
Um profissional sem ligação direta com
a empresa, com a opção de trazer outras
experiências de mercado para diversificar
os negócios e sem o fator alto custo fará com
que muitos negócios se sobressaiam. Basta
ao gestor ter a visão assertiva sobre a importância de investimentos que priorizam
o conhecimento e a razão em detrimento
da emoção, que neste momento pode
significar o fim de um sonho empresarial.
(*) - É consultor empresarial.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81 - NIRE 35300331681
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 24/06/2020
Data: 24/06/2020, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas via videoconferência. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário,
Vinícius Nogueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício findo em 31/12/2019. 2. Parte do prejuízo apurado no exercício,
no montante de R$ 4.086.484,37, foi absorvido pelas seguintes reservas: - “Reserva
Legal = R$ 15.921,13”; - “Reservas Especiais de Lucros = R$ 2.547.025,67”; - “Total
= R$ 2.562.946,80”. São Paulo, 24 de junho de 2020. Assinaturas: Presidente:
Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas:
Roberto Amaral de Almeida e Moneycorp Brasil Participações Ltda, neste ato representada por seu Diretor Roberto Amaral de Almeida. JUCESP nº 271.363/20-4, em 22/
07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.bcctelevision.com.br
Assista ao programa Livros
em Revista. Um canal repleto
de novidades do universo
literário. Entretenimento
garantido!
Com apresentação
de Ralph Peter.

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF: 08.422.813/000l-81 - NIRE: 35.300.336.127
Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 13 de Julho de 2020
Data, hora e local: Aos treze dias do mês de julho de 2020, às 12:00 horas (doze horas), na sede social da empresa, à Avenida
Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 01, Bairro Santa Catarina, na cidade de Santa Gertrudes-SP. Convocação: Dispensado o edital
de convocação pela imprensa em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presenças: Comparecimento da totalidade
dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência da
mesa, a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem do dia: a) Tomar
as contas dos administradores, b) deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31.12.2019, c) e a publicação das Demonstrações Financeiras; e d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas
pela unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2019, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 11/07/2020 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e
ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. Santa Gertrudes, 13 de julho de 2020. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa; Pablo Antonio Lopes
de Paula, secretário da mesa. Acionistas presentes: Maria Esther Paraluppi Rodrigues e Marcelo Paraluppi Rodrigues. Confere com o
original lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues Presidente da Mesa JUCESP sob nº 301.461/20-0 em 10/08/2020.

EMBRAMACO Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.

CNPJ/MF: 56.883.820/0001-23 - NIRE: 35.300.550.935
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de Julho de 2020
Data, hora e local: Aos treze dias do mês de julho de 2020, às 10:00 horas (dez horas), na sede social da empresa, à Avenida
Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 03, Bairro Santa Catarina, na cidade de Santa Gertrudes-SP. Convocação: Dispensado o edital
de convocação pela imprensa em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presenças: Comparecimento da totalidade
dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência
da mesa, a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem do dia: a)
Tomar as contas dos administradores; e b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício
findo; c) Publicação das Demonstrações Financeiras; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Aprovados sem reservas
ou restrições, o Relatório da Diretoria, O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2019, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios na edição de
11/07/2020 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Gertrudes, 13 de
julho de 2020. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa; Pablo Antonio Lopes de Paula, secretário da mesa. Acionistas
presentes: Cibramaco Participações S/A p/Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Maria Esther Paraluppi Rodrigues. Confere com o original
lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente da Mesa. JUCESP sob nº 301.599/20-8 em 10/08/2020.

Centro Trasmontano de São Paulo

CNPJ nº 62.638.374/0001-94
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores Associados: A Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 12/08/2020, foi cancelada por motivos de
caso fortuito e de força maior, sendo a mesma, redesignada para 26 de agosto de 2020. Em conformidade com a Lei
14.010 2020, Capítulo III Artigo 5º, e com o artigo 47, inciso I, parágrafos 1º, 3º e 5º do Estatuto Social, ficam V.Sas.,
convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26 de agosto de 2.020 (quarta-feira),
às 19:15 horas, no Auditório da Sede, sito à Rua Tabatinguera, 294, 2ºandar-Centro-São Paulo-SP, a fim de deliberar
o seguinte: Ordem do Dia: I) Leitura, discussão e aprovação da redação da Ata da Assembléia anterior; II) Leitura, discussão e aprovação do Parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da Diretoria, Balanço e Previsão Orçamentária; III)
Leitura e ciência do Relatório Anual de Atividades da Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da Entidade. A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200
(duzentos) associados e, não havendo número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer número, na
forma do artigo 47, parágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado associado compareça à Assembleia ora convocada, prevalecemo-nos do ensejo para apresentar nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para
participar da citada Assembleia é indispensável a apresentação da Carteira Social e prova de quitação com a tesouraria. **Em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) e de acordo com o Decreto 64.959, ressaltamos
que é OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA.*** São Paulo, 13 de Agosto de 2.020. Julio João Miranda- Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 044/2020. Processo n.º 069/2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Proteção Coletiva e Sinalização de
Segurança. Entrega das Propostas: a partir de 17/08/2020 às 08h00 no
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas:
27/08/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EEAD-9C41-6A5E-91BC.

egundo o relatório de
pesquisa (parcial) do
Insper sobre tributação da renda no Brasil, o
sistema tributário brasileiro é ineficiente e injusto:
institui distorções que
podem induzir a alocação
ineficiente de recursos e
sobrecarrega a renda do
trabalho, sobretudo dos
trabalhadores menos qualificados.
Assim, o Brasil consegue
ter a maior carga tributária
do mundo sobre o consumo,
mas tem entre as menores
sobre a renda da pessoa física. Daí a alíquota no Brasil
de 27,5% de IRPF ficar tão
distante da dos países da
OCDE, que ultrapassa 40%.
Nos EUA chega a 37%, por
exemplo.
Empresas também são
prejudicadas. Nos estudos
apresentados, seria, pois,
um enorme ajuste reduzir
as alíquotas de IRPJ e CSLL
dos atuais 34% para, pelo

44,28% do total da arrecadação, enquanto a média
da OCDE é de 32,4%, sendo
26,3% na Alemanha e 30,9%
na Noruega.
Esta é a regressividade
do sistema tributário, que,
segundo o relatório, estimula
inclusive a fuga de capitais
do país e o investimento de
portfólio no exterior. Lá o
rendimento auferido é tributado na efetiva distribuição,
sendo ainda mais gravoso
quando se organiza por meio
de holdings.
Deste jeito é possível o
desenvolvimento? Enfrentar a desigualdade social é
condição primeira sem o que
não se resolve esta equação
institucional. Quem afirma o
contrário, decerto há muito
parou de ler o que se sabe
sobre o assunto. O progresso passa pelo combate
imediato das causas que
nos dividem socialmente
como nação, a começar pela
tributação.
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