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Sicredi realiza sorteio especial de 
R$ 500 mil no mês da poupança

Jaguariaíva promoveu novos 
atendimentos oftalmológicos

Câmara aprova valor fixo para 
cobrança do ICMS dos combustíveis

Diretoras são orientadas 
quanto a protocolos sanitários 
nas escolas de Arapoti

Arapoti atinge 45% da população 
total completamente imunizada

Política

As redes sociais foram invadidas nesta semana por questionamentos na alteração da cobrança 
da taxa do lixo no município. O projeto aprovado em duas votações no último mês de abril pela 

Câmara Municipal começou a ser cobrado dos contribuintes jaguariaivenses.
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Alteração na cobrança da taxa de 
lixo gera polêmica em Jaguariaíva

Jaguariaíva promove novos 
atendimentos de oftalmologia

Arapoti atinge 45% da população 
total completamente imunizada

Circuito Gastronômico dos Campos Gerais será 
realizado nos meses de outubro e novembro

Política

Saúde

Saúde

Lazer

Um projeto de lei de au-
toria do Executivo aprovado 
no último mês de abril que 
previa mudanças na cobran-
ça da taxa de lixo gerou um 
grande debate e polêmica 
nesta semana no município. 
A reação “tardia” foi moti-
vada pelo valor ter sido mo-
dificado nas tarifas de água 
e lixo deste mês, pegando 
muitos contribuintes de sur-
presa. 

Vários perfis nas redes 
sociais criticaram os verea-
dores que votaram a favor 
do reajuste, apontando que 
em alguns casos o acrés-
cimo poderia chegar a até 
300%. O presidente da Câ-
mara Municipal, José Mar-
cos Pessa Filho (Marquito), 
explicou que a mudança na 
lei na verdade surge para 
corrigir distorções. “Muitos 
estão argumentando e criti-
cando a atitude da Câmara, 
mas estão recebendo infor-
mações deturpadas” disse o 
parlamentar.

Ele explica que desde 
2016 não ocorreram altera-
ções na cobrança e que o cál-
culo da taxa estava defasado. 
“Jaguariaíva cresceu demais 
e os custos para manter a ci-
dade limpa também aumen-
taram. A gestão já sofre com 
a queda de arrecadação do 
FPM (Fundo de Participa-
ção dos Municípios) e o que 
se arrecada não é suficiente 
para manter a qualidade do 
serviço. Você vê hoje a ci-
dade limpa e o empenho da 

Neste final de semana a 
administração municipal de 
Jaguariaíva, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(Semus), promoveu novos 
atendimentos médicos na 
especialidade de oftalmolo-
gia.

Os pacientes foram 
atendidos no Hospital Mu-
nicipal Carolina Lupion 
(HCML). Ao todo foram 180 
atendimentos. Com isso, so-
mente neste ano, já foram 
mais de 1.200 atendimentos 
na área, incluindo consul-
tas, exames e cirurgias of-
talmológicas.

Para contar com o aten-
dimento de oftalmologia, 
promovido pela Prefeitura 
de Jaguariaíva, o primei-
ro passo é passar por uma 
unidade básica de saúde. 
Nela, o médico generalista, 
ao verificar a necessidade, 
encaminha o paciente ao 
atendimento especializado, 
que é agendado no prédio 
da Semus.

A vacinação segue avan-
çando no município atin-
gindo, no momento, os 
adolescentes de 12 à 17 anos 
com a primeira dose da va-
cina. Considerando a po-
pulação total do município 
(28.300 habitantes), apro-
ximadamente 45% já estão 
completamente imunizados 
com as duas doses ou a dose 
única da vacina, segundo 
dados fornecidos pelo Vaci-
nômetro divulgado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
na última segunda-feira, 11.

Se for analisar apenas a 
população adulta (acima de 
18 anos), 89% já tomaram 
a primeira dose da vacina, 
mostrando uma grande 
adesão dos arapotienses. 
Já os adultos que comple-
taram a imunização com 
duas doses ou dose única 
alcança 61%. A vacinação, 
neste momento, contempla 
os adolescentes, dos quais 
659 já receberam a primeira 

Visando aproveitar o 
aumento no fluxo de turis-
tas na região com a retoma-
da da atividade, a Agência 
de Desenvolvimento do 
Turismo dos Campos Ge-
rais (AdeTur) em parceria 
com as prefeituras, dentre 
as quais está incluída a de 
Arapoti, está preparando o 
Circuito Gastronômico dos 
Campos Gerais para os me-
ses de outubro e novembro.

O objetivo é promover 
e fortalecer a gastronomia 
regional por meio da oferta 
de pratos, eventos e experi-
ências gastronômicas que 
valorizem a cultura, a his-
tória e o turismo da região, 
voltados para o atendimen-
to aos turistas.

A iniciativa vai envolver 
empreendimentos de mais 
de dez cidades que oferta-
rão doces em geral, café da 
manhã/café rural, bebidas 
artesanais, pratos, porções, 
lanches e petiscos, eventos 
e experiências gastronômi-
cas. O quesito principal é 
que o item inscrito apresen-
te alguma característica re-
lacionada às cidades e/ou a 
região dos Campos Gerais.

Empreendimentos in-
teressados em participar 
do Circuito gastronômico 
dos Campos Gerais devem 
se inscrever pelo site www.
gastronomiadoscamposge-
rais.com.br ou buscar mais 
informações junto à secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo. As 

ARAPOTI

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

dose. Também estão sendo 
aplicadas doses de reforço 
em idosos acima de 70 anos 
e imunossuprimidos. 

Até esta quarta-feira, 
13, 8,3 milhões de parana-
enses já haviam tomado a 
primeira dose da vacina, 
aproximadamente 80% da 

população total. Já os com-
pletamente imunizados no 
estado somam 5,5 milhões 
com 52% do total. Já no 
Brasil, os imunizados com 
a 1ª dose somam aproxima-
damente 70,2% da popula-
ção total e com a segunda 
dose ou dose única, 46,8%.

Vereadores contra
equipe de catadores que me-
recem serem mais valoriza-
dos” explicou.

A lei aprovada pelos ve-
readores e sancionada pela 
prefeita Alicone Lemos alte-
ra a cobrança da UFM (Uni-
dade Fiscal do Município) 
conforme o tamanho da pro-
priedade seja ela residencial, 
comercial ou industrial. A lei 
original é de 2016 e no caso 
do cálculo da cobrança da 
taxa de lixo de residências, 
como exemplo, era dividida 
em três categorias; até 80m² 
era 0,92% UFM, de 80m² à 
150m² era 1,33% UFM e aci-
ma de 150m² era 2 UFM. 

Com o novo projeto 
aprovado foram inseridas 
mais duas categorias de co-
brança, ficando assim di-
vididas; até 50m² 0,92% 
UFM, até 80m² 1,33% UFM, 
até 100m² 2,00% UFM, até 
150m² 3,0 UFM e acima de 
150m² 4,00% UFM. Quem 
possui imóvel até 50m² con-
tinuaria pagando o mesmo 
valor. No entanto quem tem 
entre 50m² e 80m² já teria 
um reajuste no valor da taxa. 

No dia da segunda vo-
tação do projeto de lei nº 
17/2021, apreciado e apro-
vado na sessão ordinária do 
dia 06 de abril, três verea-
dores se manifestaram con-
trários à matéria; Dimas Al-
berto Faria Correia, Ronei 
Frisanco Izidoro e William 
Abdiel. Para este último, 
qualquer reajuste em ano 
pandêmico é inadmissível. 
“É um absurdo a gente one-
rar ainda mais o povo. Ar-
gumentei para deixarmos 
essa questão para o ano que 
vem, mas infelizmente não 
consegui” declarou Abdiel.

Ele acredita que ago-
ra era a hora de o povo se 
manifestar. “A população 
tem que protestar, ir até o 
Ministério Público, porque 
isto é um exagero neste mo-
mento. Eu digo e reafirmo, 
não era ano para isso, pois 
se os reajustes dos funcio-
nários estão todos conge-
lados, então isso também 
teria que estar” concluiu 
William.

inscrições são gratuitas e 
seguem até o dia 20 de ou-
tubro.

A iniciativa é da Ade-
Tur Campos Gerais em 
parceria com as prefeituras 
municipais e apoio do Se-
brae, Abrasel, Ponta Gros-
sa Conventions e Paraná 
Turismo.

Quer participar? Entre 
em contato com a Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo: (43) 3512 3039, 
Whatsapp (43) 9 9874 
2141.

As inscrições são gra-
tuitas e vão até dia 20 de 
outubro. O Circuito Gas-
tronômico ocorrerá nas 
sextas e sábados de 29 de 
outubro a 11 de novembro. 
Será dada ampla divulga-
ção do circuito e estabele-

cimentos inscritos, na im-
prensa local e na imprensa 
regional.

Poderão participar: 
Restaurantes, Pizzarias, 
Bares, Bistrôs, Cafeterias, 
Food-Trucks e Similares 
& Atrativos Turísticos. É 
necessário que os estabe-
lecimentos tenham CNPJ 
Regular-Ativo; e realizem 
o cadastro no CADASTUR: 
https://cadastur.turismo.
gov.br/hotsite/...

Além disso, tenham 
logomarca do estabeleci-
mento, foto em alta reso-
lução da fachada, foto em 
alta resolução do ambiente 
interno, e foto em alta re-
solução do prato ou produ-
to cadastrado no Circuito 
Gastronômico.

*Com informações do 
DC+
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Sicredi realiza sorteio especial de R$ 500 mil Diretoras das escolas 
municipais são orientadas 

sobre procedimentos 
referentes a casos de 

Covid-19

Outubro é o mês da poupança Educação

A campanha de in-
centivo “Poupança Pre-
miada”, promovida pelo 
Sicredi nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, celebra o mês da 
poupança e realiza, em ou-
tubro, o sorteio especial de 
R$ 500 mil. Até o fim do 
ano, serão distribuídos  R$ 
2,5 milhões em prêmios, 
em sorteios semanais de 
R$ 5 mil, além do grande 
prêmio de R$ 1 milhão no 
fim da ação, em dezembro. 
Até agora, mais de 120 as-
sociados já foram contem-
plados na campanha com 
mais de R$ 625 mil em 
prêmios. 

De acordo com a ge-
rente de Desenvolvimen-
to de Negócios da Cen-
tral Sicredi PR/SP/RJ, 
Adriana Zandoná França, 
a iniciativa tem como ob-
jetivo incentivar o hábito 
de poupar dos associados. 
"Para muitos, o planeja-
mento financeiro começa 
com a poupança, modali-
dade mais tradicional no 
país por ser vista como 
uma forma simples e de 
baixo risco para aplicação 
de recursos. O fato de não 
incidir imposto de renda e 
IOF faz da opção uma boa 
escolha para quem pre-
tende iniciar uma reserva 
financeira”, comenta.

A secretaria de Educa-
ção, em parceria com a Vi-
gilância Sanitária, informou 
diretoras das unidades es-
colares da Rede Municipal 
sobre as novas orientações 
e procedimentos referentes 
aos casos de COVID-19. 

Além do reforço ao se-
guimento dos protocolos de 
biossegurança, a farmacêu-
tica Sabrina Van Noort Col-
lect Jorge, explicou as novas 
orientações da Resolução 
SESA N° 860/2021 e da 

Nota Orientativa 03/2021 
de 05/10/2021. 

“Com o retorno presen-
cial total de algumas turmas 
e híbrido de outras, aumen-
tamos expressivamente o 
número de crianças nas 
escolas e, portanto, acredi-
tamos que reunir a equipe 
gestora para discutir os pro-
cedimentos de segurança é 
de extrema importância”, 
explica a chefe da Divisão 
de Ensino Cristiane Prestes 
Simão.

Com a campanha, já fo-
ram gerados mais de 88 mi-
lhões de números da sorte, 
com um incremento de apro-
ximadamente R$ 960 mi-
lhões às cooperativas Sicredi 
filiadas à Central Sicredi PR/
SP/RJ. Além do incentivo ao 
planejamento financeiro, a 
poupança, no cooperativis-
mo de crédito, ajuda na pro-
moção do desenvolvimento 
econômico e social das co-
munidades. Isso porque, os 
recursos captados pela mo-
dalidade ficam nas áreas de 
atuação das cooperativas e 

incrementam a contratação 
de crédito rural e comercial 
pelos associados. “Os re-
cursos captados geram um 
impacto positivo localmente 
e fomentam o ciclo virtuoso 
uma vez que as cooperativas 
ganham maior capacidade 
de apoiar o desenvolvimento 
da região onde atua benefi-
ciando tanto os mais de 1,5 
milhão de associados nos 
três estados quanto os negó-
cios e a economia local”, fina-
liza Adriana. 

A cada R$ 100 aplicados 
na poupança do Sicredi, é 
gerado um número da sorte 

para concorrer aos sorteios 
realizados pela Loteria Fe-
deral. Se as aplicações forem 
na modalidade programada, 
quando o poupador autori-
za o débito mensal da con-
ta, as chances de ganhar são 
em dobro. A participação é 
automática nas duas moda-
lidades, ou seja, o associado 
não precisa se cadastrar ou 
preencher cupons. No site 
da campanha é possível vi-
sualizar os números da sorte 
e conferir conteúdos especí-
ficos sobre finanças e dicas 
financeiras, além de conhe-
cer o regulamento, os ven-
cedores dos sorteios e outras 
informações sobre o Sicredi.

Benefícios para 
associado e comunidade

Participar é simples

Em 2020, associado de apenas nove anos de idade ganhou meio milhão 
de reais no sorteio especial de outubro. Créditos: divulgação

Professores foram orientados pela equipe da Vigilância 
sobre protocolos sanitários. Divulgação
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STF derruba lei que liberava venda 
de remédios para emagrecer

Proibido

O plenário do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quin-
ta-feira, por 7 a 3, derru-
bar a Lei 13.454/2017, que 
autorizava a produção, 
comercialização e consu-
mo de quatro substâncias 
anorexígenas, ou seja, ca-
pazes de inibir o apetite e 
induzir o emagrecimento.   

Conhecidas como “pí-
lulas para emagrecer”, por 
serem comercializadas 
nesse formato, as subs-
tâncias sibutramina, an-
fepramona, femproporex 
e mazindol, que atuam so-
bre o cérebro, tiveram seu 
uso liberado no Brasil pelo 
Congresso mesmo de-
pois de uma resolução da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
ter imposto uma série de 
restrições às substâncias.

A lei foi sancionada em 
junho de 2017 pelo então 
presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, que encon-
trava-se em exercício tem-
porário da Presidência da 
República. À época, a pró-
pria Anvisa divulgou nota 
lamentando a sanção, 
que para a agência trouxe 
“grande risco à saúde da 
população”.

As substâncias fem-
proporex, mazindol e an-
fepramona, por exemplo, 
são alvo de restrições na 
Europa e nos Estados Uni-

dos desde os anos 1990. A 
sibutramina, por sua vez, 
tem uso regulamentado 
em alguns países, embora 
com restrições. Antes da 
lei, a Anvisa já permitia a 
venda controlada da subs-
tância por fabricantes pre-
viamente autorizados.

A lei que liberou a ven-
da das quatro substâncias 
foi questionada no Supre-
mo pela Confederação Na-
cional de Trabalhadores 

na Saúde (CNTS), para 
quem não houve justifica-
tiva plausível para a san-
ção. A entidade alegou ha-
ver alto risco à população 
devido aos graves efeitos 
adversos das substâncias, 
que podem incluir depen-
dência física e psíquica, 
ansiedade, taquicardia e 
hipertensão arterial, entre 
outros.

O Supremo concor-
dou com os argumentos 
e declarou a lei inconsti-
tucional. Para a maioria 
dos ministros, a norma 
possuía redação exces-
sivamente sucinta, com 
apenas dois artigos, e dava 
espaço à interpretação de 
que os medicamentos com 
esses princípios ativos não 
precisariam passar pelo 
crivo e receber o registro 
sanitário da Anvisa, o que 
seria inconstitucional, na 
visão de maior parte da 
Corte.
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Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

ELEIÇÕES 2022
O pleito eleitoral de 2022 ocorrerá em primeiro 

turno no dia 02.10 e no segundo turno no dia 30.10, 
para os cargos de presidente e vice-presidente da 
República, de 27 governadores e vice-governadores 
de Estado e do Distrito Federal, de 27 senadores e de 
513 deputados federais, além de deputados estadu-
ais e distritais.

Em 2022, o Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha - chamado de fundo eleitoral - terá R$ 
5,7 bilhões. Esse é o valor previsto para o financia-
mento de campanhas políticas. Já o fundo partidá-
rio será de R$ 1,2 bilhão em 2022 e 1,65 bilhão em 
2023(*).

Entre as inovações da nova Emenda Constitucio-
nal em termos eleitorais encontra-se: 

- Recursos para incentivar candidaturas de mu-
lheres e negros: a nova regra modifica contagem dos 
votos para efeito da distribuição dos recursos dos 
fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 
a 2030. Serão contados em dobro os votos dados a 
candidatas mulheres ou a candidatos negros para a 
Câmara dos Deputados nas eleições realizadas du-
rante esse período. 

- Data de posse: A emenda à Constituição modi-
fica o dia da posse do presidente da República para 
5 de janeiro e dos governadores para 6 de janeiro a 
partir de 2027.

- Federação partidária: possibilita-se aos parti-
dos se unirem para atuar como uma só legenda nas 
eleições e na legislatura, devendo permanecer assim 
por um período mínimo de quatro anos. Quem for 
eleito deve respeitar a fidelidade ao estatuto da fe-
deração.

Por sua vez o STF manteve a proibição de show-
mícios e a possibilidade da participação não remu-
nerada de artistas em eventos de arrecadação de re-
cursos para campanhas eleitorais.

Prevaleceu, no julgamento, o entendimento do 
relator, ministro Dias Toffoli, que votou de modo a 
possibilitar apresentações artísticas ou shows mu-
sicais em eventos de arrecadação. A seu ver, esses 
eventos não se confundem com shows para o públi-
co em geral, pois são frequentados por pessoas que 
já têm simpatia pelo candidato. 

Em relação aos showmícios, o relator entendeu 
que a restrição se justifica pela necessidade de asse-
gurar igualdade de condições aos candidatos (prote-
ção à paridade de armas nas eleições e a necessidade 
de coibir atos de abuso do poder econômico, segun-
do o debate dos Ministros).

Simultaneamente, o STF entendeu que nesse 
caso de shows para arrecadação de recursos se apli-
ca ao caso o princípio da anualidade eleitoral, que 
proíbe a aplicação da nova norma antes do prazo de 
um ano.

Além destas questões, tramita no Congresso Na-
cional a reforma e consolidação da Lei Eleitoral, que 
incluiu as seguintes inovações, por enquanto, no 
texto aprovado na Câmara dos Deputados:

- Quarentena de servidores públicos: exige-se 
o desligamento de seu cargo, quatro anos antes do 
pleito, para juízes, membros do Ministério Público, 
policiais federais, rodoviários federais, policiais ci-
vis, guardas municipais, militares e policiais milita-
res;

- Candidaturas coletivas: Autoriza-se candida-
turas coletivas para os cargos de deputado e verea-
dor. O partido deverá autorizar e regulamentar essa 
candidatura em seu estatuto ou por resolução do 
diretório nacional, mas a candidatura coletiva será 
representada formalmente por apenas uma pessoa.

A reforma da Lei Eleitoral ainda está em vota-
ção e o Presidente do Senado sustenta que não será 
aprovada a tempo da eleição de 2022.

(*) Isso enquanto o orçamento em 2022 de Ci-
ência e Tecnologia é de 6,5 bilhões; do Trabalho é 
de 1,9 bilhão, de Cidadania é de 2,5 bilhões, de Mi-
nas e Energia é de 2,5 bilhões. Denotando-se que os 
Fundos Eleitoral e o Partidários somados são “mais 
importantes economicamente” do que Ciência, Tec-
nologia, Trabalho, Cidadania e Minas e Energia; 

(Fonte: Agencia Brasil, STF e AASP)

A empresa FLORESTAL ALVORADA FLORES-
TAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA., torna 
público que RECEBEU do IAT a Licença Ambiental de 
Instalação, válida até 07/10/2025, para a extração de cas-
calho, em sua propriedade, na Localidade de Agua Branca 
Fazenda Boa Vista I, Município de Ventania-PR.

A empresa FLORESTAL ALVORADA FLORES-
TAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA., torna 
público que irá requerer junto ao IAT a Licença Ambiental 
de Operação, para a extração de cascalho, em sua proprie-
dade, na Localidade de Agua Branca Fazenda Boa Vista I, 
Município de Ventania-PR.

Moradores de conjuntos habitacionais 
populares recebem orientações sociais

Assistência Social dá continuidade à 
entrega de cestas básicas nos CRAS

Ação Social

Auxílio

Moradores dos conjun-
tos Araponga e Rouxinol , 
no Portal do Sertão, parti-
ciparam na última semana 
de reunião sobre assuntos 
relacionados às suas mo-
radias. O encontro ocorreu 
no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Primavera.

Representantes da Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
e Departamento de Habita-
ção da Secretaria Municipal 
de Habitação e Desenvol-
vimento Social (SHADS) 
conduziram a reunião. Na 
oportunidade foi apresen-
tado o plano de trabalho so-
cial para os moradores, in-
cluindo ações como cursos, 
constituição de associação 
de moradores, entrega de 
caixas de correspondência e 

A Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
desenvolve diversas ações 
para minimizar os impactos 
econômicos causados pela 
pandemia de Covid-19 junto 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Uma 
dessas ações é a distribuição 
de cestas básicas nos CRAS 
Central e da Vila dos Funcio-
nários e no Centro de Assis-
tência Social em Calógeras.

Agora, são distribuídos 
dois tipos de cesta: uma 
para famílias com até três 
pessoas, e outra, com maior 
quantidade de produtos, 
para atender famílias nume-
rosas. “Essas medidas, que 
somam-se a outras já exe-
cutadas pela administração 

lixeiras.
Segundo informações da 

SHADS, o trabalho social é 
parte do projeto de implan-

tação dos dois conjuntos, 
que reúnem 200 famílias de 
baixa renda. Na ocasião os 
representantes da CEF pas-

saram ainda informações 
sobre Auxílio Emergencial, 
Pix, Conta social Digital e 
outros serviços bancários.

municipal, são necessárias 
devido ao aumento da pro-
cura por benefícios que pos-
sam trazer um amparo neste 
momento”, explica Osicléia.

Cidadãos em situação de 
insegurança alimentar e nu-

tricional podem ter acesso 
ao benefício - A partir das 
solicitações espontâneas de 
famílias que não estão ins-
critas no Cadastro Único é 
feita uma avaliação técnica 
das informações. A partir 

daí, verificada a situação so-
cioeconômica das famílias, 
elas são encaminhadas para 
a inclusão no CadÚnico. 
Aprovado o cadastro, essas 
famílias passam a ter acesso 
ao benefício.

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI
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Ministro Bento Albuquerque. Foto: José Cruz/Agência Brasil

Ministro diz que governo não trabalha 
com hipótese de racionamento

Brasil

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, reiterou que o país não 
corre risco de racionamento 
de energia devido à grave 
crise hídrica. Segundo ele, 
desde o ano passado, o go-
verno tem monitorado a si-
tuação e tomado as medidas 
necessárias para garantir o 
abastecimento de energia.

“É importante destacar 
que estamos vencendo a 
batalha, ou seja, com base 
nas mais recentes projeções 
apresentadas no Comitê de 
Monitoramento do Setor 
Elétrico, não trabalhamos 
com a hipótese de raciona-
mento tendo em vista todas 
as medidas que estão sen-
do tomadas desde outubro 
de 2020”, disse o ministro, 
durante a abertura da 40ª 

edição do Encontro Nacio-
nal de Comércio Exterior 
(ENAEX) 2021, promovido 
pela Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB).

Bento Albuquerque des-
tacou “o sucesso” em todos 
os 11 leilões realizados, sen-
do oito de geração e três 
de transmissão de energia. 

“Somente nos últimos cer-
tames, foram investidos R$ 
40 bilhões, resultando em 
uma expansão bastante ex-
pressiva, em torno de 13% 
na geração e 15% na trans-
missão, fundamental neste 
momento esse período de 
escassez hídrica”, acrescen-
tou.

Câmara aprova valor fixo para 
cobrança de ICMS sobre combustíveis

Gasolina cara

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quar-
ta-feira, 13, por 392 votos 
contra 71 e 2 abstenções, o 
projeto que estabelece um 
valor fixo para a cobrança 
de ICMS sobre combustí-
veis. A proposta segue para 
análise do Senado.

O texto aprovado é o 
substitutivo do relator, de-
putado Dr. Jaziel (PL-CE), 
ao Projeto de Lei Comple-
mentar 11/20, do deputado 
Emanuel Pinheiro Neto 
(PTB-MT). O texto obriga 
estados e Distrito Federal a 
especificar a alíquota para 
cada produto por unidade 
de medida adotada, que 
pode ser litro, quilo ou 
volume, e não mais sobre 
o valor da mercadoria. Na 
prática, a proposta torna 
o ICMS invariável frente a 
variações do preço do com-
bustível ou de mudanças 
do câmbio.

Dr. Jaziel estima que 
as mudanças na legislação 
devem levar à redução do 
preço final praticado ao 
consumidor de, em média, 
8% para a gasolina comum, 
7% para o etanol hidratado 
e 3,7% para o diesel B. "A 
medida colaborará para a 
simplificação do modelo de 
exigência do imposto, bem 
como para uma maior esta-
bilidade nos preços desses 
produtos", espera.

Atualmente, o ICMS 
incidente sobre os combus-
tíveis é devido por subs-
tituição tributária para 
frente, sendo a sua base de 
cálculo estimada a partir 
dos preços médios ponde-
rados ao consumidor final, 
apurados quinzenalmente 
pelos governos estaduais. 
As alíquotas de ICMS para 
gasolina, como exemplo, 
variam entre 25% e 34%, 
de acordo com o estado.

Segundo o texto apro-
vado pela Câmara, as ope-
rações com combustíveis 
sujeitas ao regime de subs-
tituição tributária terão as 
alíquotas do imposto espe-
cíficas por unidade de me-
dida adotada, definidas pe-
los estados e pelo Distrito 
Federal para cada produto.

As alíquotas específicas 
serão fixadas anualmente 
e vigorarão por 12 meses a 
partir da data de sua publi-
cação. As alíquotas não po-
derão exceder, em reais por 
litro, o valor da média dos 
preços ao consumidor final 
usualmente praticados no 
mercado considerado ao 
longo dos dois exercícios 
imediatamente anteriores, 
multiplicada pela alíquo-
ta ad valorem aplicável ao 
combustível em 31 de de-
zembro do exercício ime-

Novo cálculo

Política de preços

diatamente anterior.
Como exemplo, os pre-

ços médios de setembro da 
gasolina comum, do etanol 
hidratado e do óleo diesel 
corresponderam, respec-
tivamente, a R$ 6,078, R$ 
4,698 e R$ 4,728, segun-
do a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Na forma 
do substitutivo, a alíquota 
seria calculada com base 
na média dos preços pra-
ticados de janeiro de 2019 
a dezembro de 2020. Nes-
se período, os preços de 
revenda variaram de R$ 
4,268 a R$ 4,483, no caso 
da gasolina comum; de R$ 
2,812 a R$ 3,179, no caso 
do etanol hidratado; e de 
R$ 3,437 a R$ 3,606, no 
caso do óleo diesel.

O relator observou que 
os tributos federais e esta-
duais são responsáveis por 
40,7% do preço da gasoli-
na. "Independentemente 
da política de preços da Pe-
trobras, a carga tributária 
é decisiva para o elevado 
custo dos combustíveis", 
disse Dr. Jaziel.

Autor do projeto, o de-
putado Emanuel Pinheiro 
Neto apontou a alta carga 
tributária que pesa no bol-
so do consumidor. “Temos 
uma carga tributária de 
36% do PIB. A maior parte 
do impacto é na pessoa hu-
milde, em que o preço do 
combustível impacta tudo, 
como o custo do frete”, de-
clarou. Ele afirmou ainda 
que é preciso rever medi-
das econômicas e a políti-
ca de preços da Petrobras. 
“Esse projeto é somente o 
primeiro passo, mas é um 
passo glorioso.”

Agência Câmara de 
Notícias


