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ESTADO NACIONAL:
URBANIZAÇÃO

A ENERGIA DO
HIDROGÊNIO

Sem-teto e a secular despreocupação
com os 99%. Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho, página 2

Os primeiros passos de um combustível
rumo a um futuro mais sustentável.
Por Edoardo Pacelli, página 2

Seria possível
bancos sem
cobrar juros
no Brasil?
Muitos dos produtos oferecidos
pelas instituições financeiras islâmicas são comparáveis às finanças
ocidentais ou convencionais, mesmo sendo proibido cobrar juros.
O conceito “Finanças Islâmicas”
mostra que isso é viável e rentável.
O coordenador do Instituto
de Finanças da Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado
(Fecap), de São Paulo, Ahmed
Sameeer El Khatib, em entrevista
ao Monitor Mercantil, explicou
que o conceito poderia ser aplicado em um país como o Brasil. Há
empresas brasileiras que já operam
em países islâmicos e bancos que
mantêm operações de finanças islâmicas, mas “não domesticamente, por falta de regulamentação”.
Os bancos islâmicos administram mais de US$ 3 trilhões. Além
da ausência de taxas de juros, o
conceito-chave das finanças islâmicas é o compartilhamento de
riscos entre as partes em todas as
operações. Página 6

Curioso modo de produção
em que o elo mais importante, o
trabalhador, é o mais afetado.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4
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Inflação nos
EUA vem
forte e dólar
e ouro sobem
O dólar se fortaleceu nesta terça-feira, após um relatório sobre
avanço da inflação mais forte do
que o esperado. O índice do dólar,
que mede a moeda norte-americana contra seis principais pares,
aumentou 0,54%, para 92,7538,
segundo a agência de notícias Xinhua. No final das negociações de
Nova York, o euro caiu para US$
1,1782, e a libra esterlina caiu para
US$ 1,3820.
O Departamento do Trabalho
dos EUA informou que o índice
de preços ao consumidor (IPC)
aumentou 0,9% em junho, acima
do 0,5% previsto pelos economistas. Foi o maior aumento desde
2008. A inflação anualizada ficou
em 5,4%.
A cotação do ouro também subiu. Os contratos futuros na divisão Comex da Bolsa Mercantil de
Nova York para entrega em agosto subiram 0,22%, para fechar em
US$ 1.809,90 a onça.
A prata para entrega em setembro caiu 0,38%, para US$ 26,14 a
onça. A platina para entrega em
outubro caiu 1,05%, para fechar
em US$ 1.111,20 por onça.

VULNERÁVEL

Mercado de luxo dobrará em 4 anos
Brasil é o país com menor retração na pandemia

C

om uma retração menor
do que os outros segmentos do mercado, o
setor de luxo deve crescer 34%
até 2025. No Brasil, esse segmento teve menos impacto que outros
setores da economia e deve continuar gerando bons resultados. De
acordo com dados da Euromonitor, a tendência é que o país siga
acompanhando o crescimento
mundial no consumo de produtos
de luxo.
A transição para o digital, movimento que já vinha acontecendo
no Brasil, mas que foi intensificado no último ano, também contribuiu para esse aumento. Segun-

do o relatório “E-commerce no
Brasil”, realizado pela consultoria
Conversion, as vendas virtuais tiveram um crescimento de 40%
desde o início da pandemia, chegando a 20,61 bilhões de acessos
nos sites de compras.
Os números do segmento de
moda também indicam um momento positivo: entre abril de
2020 e abril de 2021, houve um
aumento de 52% nos acessos. A
procura por itens de vestuário e
acessórios é grande, e a maior parte das compras (76%) são efetuadas pelo celular.
Segundo pesquisa desenvolvida
pela empresa de análise de varejo

GlobalData, estima-se que o valor
movimentado pelo segmento deve ir de US$ 24 bilhões em 2019
para US$ 51 bilhões em 2025, o
equivalente a um aumento de
112,5%.
Além disso, o Brasil bateu recorde de consumo de vinho em
ano de pandemia: em média foi
consumido 2,78 litros de vinho
per capita, o que representa um
aumento de mais de 30%. É o que
releva um estudo divulgado pela
plataforma CupomValido.com.
br, que reuniu dados do Statista,
Euromonitor e Nielsen, sobre o
consumo de vinho no Brasil e no
mundo.

Câmara quer reduzir Imposto de Renda
sobre menores empresas para 2,5%

O

relatório do deputado
Celso Sabino (PSDB-PA) sobre as alterações
na tributação propostas pelo Governo Bolsonaro pretende reduzir
o Imposto de Renda para empresas com lucros de até R$ 20 mil
por mês. A alíquota cairia dos atuais 15% para 5% no primeiro ano
e para 2,5% no segundo ano.
Para empresas com lucros acima de R$ 20 mil por mês, a taxação seria reduzida dos atuais 25%
para 12,5%. Essa alíquota seria
maior que a proposta do governo,
que previa redução para 10%, a
partir de 2023.
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
afirmou que o relatório sobre o PL
2337/21 vai beneficiar o capital produtivo e taxar o capital especulativo.
Segundo ele, a reforma proposta por
Sabino é “neutra, moderna e justa”.

Serviços está
11% abaixo
do recorde
de 2014
O volume de serviços cresceu
1,2% de abril para maio e voltou
a superar, por apenas em 0,2%, o
nível em que se encontrava antes
da pandemia. Com dois meses seguidos de resultados positivos, o
setor acumulou alta de 2,5%, ainda insuficiente para recuperar as
perdas de março (-3,4%). Mesmo
assim, ainda se encontra 11,3%
abaixo do recorde alcançado em
novembro de 2014.
No ano, serviços acumulam alta
de 7,3%, e nos últimos 12 meses
registram queda de 2,2%. No confronto com maio de 2020, a alta
foi de 23%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS),
divulgada pelo IBGE. Em fevereiro deste ano, os serviços chegaram a alcançar um patamar 1,2%
acima do verificado em fevereiro
de 2020, mês que antecedeu a implementação das primeiras medidas de isolamento social.
“A expansão nos transportes
(3,7%) tem muito a ver com a queda no preço das passagens aéreas,
além do aumento da demanda por
esse serviço. O transporte aéreo
cresceu 60,7% em maio. Além disso, o segmento de armazenagem,
serviços auxiliares aos transportes e correio (3,6%), que também
compõe a atividade, continua em
ascensão, tendo atingido em maio
seu patamar mais alto na série histórica da PMS”, analisa o gerente
da pesquisa, Rodrigo Lobo.
Outro destaque foram os serviços prestados às famílias (17,9%),
que tiveram a maior alta dentre todas as atividades, embora tenham
menor peso (5,6%) no índice.

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

“Tem uma renúncia de receita
grande no sentido de fomentar a
economia. Priorizamos primeiro
votar o Imposto de Renda, a CBS
vem logo atrás, devemos votar no
começo de agosto. Vamos sentir a
temperatura para ver se tem am-

biente ou não”, afirmou, segundo
a Agência Câmara.
O presidente da Câmara não
esclareceu se haverá mudanças no
fim da isenção de cobrança de imposto sobre lucros e dividendos.
Página 3
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Construção do Estado Nacional: cidadania – existência/urbanização
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

A

urbanização é um
dos três conteúdos
da existência, voltados para cidade, que hoje é o local de moradia da
expressiva maioria da população; os outros dois são
a habitação e a mobilidade
urbana, e serão desenvolvidos em artigos específicos.
Porém a cidade faz parte
de universo maior do que
a construção da cidadania.
Está na própria constituição da Nação, pois pertence
a um de seus elementos, o
território.
A dimensão política do
território nacional extrapola, portanto, os requisitos
da cidadania, pelo que preferimos colocar o “território”, quando discorrermos
sobre o uso da terra e de
seus recursos, no campo da
Soberania, como um bem
inalienável da Nação.
No que se refere à cidadania, a questão fundiária
mais visível pode ser identificada pelas migrações internas, na maioria das vezes
buscando a sobrevivência, e
que sofre um tipo de rejeição em seu próprio País.
A sociedade urbanizada
é um novo estágio da evolução humana, embora há
5.500 anos já existissem
cidades. Porém, como assinala o professor da Universidade da Califórnia,
Kingsley Davis (Urbanização
da Humanidade, in Cidades,
tradução de José Reznik da

publicação de 1967, Zahar
Editores, RJ, 1970): “Eram
pequenas e rodeadas por
maioria substancial de gente do campo; e, facilmente,
regrediam à condição de vilas”.
Ainda Kingsley Davis, no
mesmo trabalho, mostra a
velocidade da urbanização:
“Antes de 1850, nenhuma
sociedade poderia ser descrita como predominantemente urbana e, em 1900,
apenas a Grã-Bretanha
atingia essa condição. Hoje
(1965), passados apenas 65
anos, todas as nações industriais são altamente urbanizadas e, em todo mundo, o
processo de urbanização está se acelerando rapidamente.” E ele escreveu antes do
domínio da informática, da
cibernetização da vida.
Para questão urbana, como tantas outras, especialmente para o planejamento
público, a ação do Estado é
indispensável, pois sofre da
imensa desigualdade econômica, social e política brasileira, do fosso que separa os
que têm, os proprietários,
dos despossuídos, dos desprovidos.
Os habitantes de rua, os
sem-teto, as favelas, as invasões, mocambos, palafitas
e outras designações para
comunidades e loteamentos
irregulares apenas registram
a secular despreocupação
das elites, do 1% com os
99% da população.
E, a cada ausência do
Estado, agora aguçada pela
ideologia neoliberal, mais
ampla e profundamente
esta desigualdade se acen-

tuará, e ao fim, de algum
modo, nos atingirá, a todos
os brasileiros. Vivemos hoje, mesmo sem constituir os
1%, em condomínios, espaços cercados, com vigilância privada, e andamos com
medo pelas ruas.
Há pouco mais de uma
década, ganha espaço e publicidade na academia, nas
mídias, mesmo na imprensa
tradicional, a ideia do “retorno ao campo”. Seria impraticável manter crescente
a civilização do automóvel,
fazendo deste egoísta meio
de transporte um ícone do
inimigo a combater e, em
consequência, os combustíveis fósseis.
Anualmente, o Grupo
BP apresenta o sumário
estatístico “BP Statistical
Review of World Energy”,
que é fonte de estudos sobre o setor. Ao apresentar
a edição de 2018, o presidente do Grupo afirmou:
“2017 foi um ano em que as
forças estruturais no mercado de energia continuaram a impulsionar a transição para uma economia de
baixo carbono, mas fatores
cíclicos reverteram ou retardaram alguns dos ganhos
dos anos anteriores. Esses
fatores, combinados com
a crescente demanda por
energia, resultaram em um
aumento significativo nas
emissões de carbono após
três anos de pouco ou nenhum crescimento.”
Os dados publicados na
67ª edição anual da Revista
mostram que:
a) a demanda por energia aumentou, liderada pela

crescente demanda por gás
natural e renováveis;
b) os ganhos em eficiência energética diminuíram à
medida que a atividade industrial na OCDE acelerou,
e a produção dos setores de
uso mais intenso de energia
na China voltou a crescer; e
c) o consumo de carvão
aumentou, pela primeira
vez em quatro anos, liderado pela crescente demanda
na Índia e na China, e estima-se que as emissões de
carbono tenham aumentado após três anos de pouco
ou nenhum crescimento.
Em 2017, a demanda
global por energia cresceu 2,2%, acima da média
de dez anos de 1,7%. Este
crescimento acima da tendência foi impulsionado
por um crescimento econômico mais forte no mundo
desenvolvido e uma ligeira
desaceleração no ritmo de
melhoria na intensidade
energética.
A demanda por petróleo
cresceu 1,8%, enquanto o
crescimento da produção
ficou abaixo da média pelo
segundo anos consecutivo.
Concluindo: o mundo
financista neoliberal estava
cedendo espaço de poder
para o desenvolvimentista
industrial. O consumo de
energia primária confiável
para manutenção da demanda era maior do que a
produção de petróleo e de
carvão. Porém este tema será desenvolvido nos artigos
sobre Soberania.
Cabe aqui apenas ressaltar a razão de um súbito
surto para regressão do de-

senvolvimento urbano. A
ação das finanças internacionais busca a reversão da
condição favorável da indesejada “tendência de crescimento econômico”, com
consequentes gastos em investimentos para pesquisa e
desenvolvimento industrial,
no lugar da distribuição de
maiores dividendos.
Não há dúvida da necessária e urgente reforma
urbana, mudando os atuais
parâmetros de valores, de
tempo e de conforto, quer
em deslocamentos quer nas
condições
habitacionais.
Mas a resposta não é a fuga,
mas o correto enfrentamento.
Primeiramente, trazer para decisão os mais prejudicados que, melhor do que
quaisquer outros, saberão
manifestar suas carências
e hierarquizá-las. Esta inclusão reforçará o modelo
participativo de gestão em
todos os níveis decisórios e
colocará nas mãos dos mais
diretamente atingidos as
prioridades.
Pode ser um sonho, mas
vemos a especulação imobiliária, uma constante de
todos os locais e épocas industriais, ter que enfrentar
algo mais do que a corrupção nos poderes formalmente estabelecidos. Será a
força da cidadania impondo
as condições da gestão.
Todas as questões e temas associados, tais como
preservação ambiental, áreas para educação, econômicas (produção, comércio e
serviços), atendimentos da
saúde preventivo-corretiva,

esportivas e culturais, de lazer etc. estarão, necessariamente, incluídas neste plano urbanístico setorial e no
global para a cidade.
Estará também afastada a
criminosa remoção de favelas, invasões, comunidades,
demolições para valorizações artificiais e especulação
de áreas urbanas, e muitas
outras medidas que apenas
aumentavam a distância
sócio-política-econômica
entre habitantes urbanos.
Magda de Almeida Neves
e Antonio Carvalho Neto
(Novos Espaços de Produção,
“Governança” e Relações de
Trabalho, in Josué Pereira da
Silva, Myrian Sepúlveda dos
Santos, Iram Jácome Rodrigues (organizadores), Crítica
contemporânea, Annablume,
SP, 2002) afiançam que “esta necessária cooperação
entre os atores sociais locais, os stakeholders (entendidos como poderes públicos,
empresas, consumidores,
fornecedores, sindicatos,
ONGs, entre outras instituições), é condição fundamental para estabelecer
uma governança que possibilite o sucesso das políticas
públicas”.
E, acrescentamos, decisores, executores e atores
escolhidos pelo voto de
toda população envolvida,
aquela que sofrerá as consequências das decisões e dos
meios adotados.

indústria de mísseis. E tudo
isso, a partir da V2!
De acordo com levantamento do Departamento de Energia dos Estados
Unidos, nos últimos anos
países industrializados de
todo o mundo têm investido no desenvolvimento da
energia do hidrogênio, com
aumento anual de 20,5%
nos investimentos.
Os EUA sempre deram
importância à energia do
hidrogênio. Em 2003, o
Governo Bush II investiu
US$ 1,7 bilhão para lançar
o plano de desenvolvimento deste novo combustível e
apresentou projetos-chave,
como: tecnologia de produção de energia de hidrogênio industrial, tecnologia de
armazenamento e aplicação

direta dessa energia. Em
fevereiro de 2004, o Departamento de Energia dos
Estados Unidos anunciou o
Plano de Ação para Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração de Tecnologias
de Energia do Hidrogênio.
O desenvolvimento econômico do hidrogênio, nos
Estados Unidos, passou da
fase de implementação sistemática para a fase de avaliação e formulação de políticas. A primeira estação de
hidrogênio foi estabelecida,
nos EUA, em maio de 2004,
iniciando seus experimentos, na Califórnia, um dispositivo fixo de produção
de hidrogênio, uma estação
de energia doméstica de terceira geração.
Em julho de 2005, a

alemã Daimler Chrysler
(1998–2007), uma das primeiras empresas de célula
de combustível de hidrogênio do mundo, desenvolveu, nos Estados Unidos,
com sucesso, o “veículo
com bateria de quinta geração”, registrando os dados
de viagens para veículos de
célula de combustível de hidrogênio, para automóvel.
O carro de teste percorreu uma distância total de
5.245km, a uma velocidade
máxima de 145km/h.
Estes são, apenas, os primeiros passos rumo a um
futuro mais sustentável.

Felipe Maruf Quintas é doutorando
em Ciência Política na Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

A energia do hidrogênio
Por Edoardo
Pacelli

A

energia do hidrogênio
tornou-se
objeto de intensa
pesquisa, em vários países,
e esta nova energia enfrenta, obstinadamente, a difícil
situação atual que o planeta atravessa. Na verdade, o
escapamento dos carros se
tornou o fator mais importante na poluição do ar, especialmente na poluição urbana. Dessa forma, a busca
por novas energias limpas
assume particular importância para o desenvolvimento sustentável.
Entre as várias soluções,
o hidrogênio é uma das
mais importantes aplica-

ções recentes, como combustível, para motores de
combustão interna.
A descoberta do hidrogênio é atribuída ao químico
e físico britânico Henry Cavendish (1731–1810). Cavendish foi o primeiro a coletar e estudar o hidrogênio.
No entanto, ele acreditava
que a água era um elemento, e o hidrogênio era água
com muito “flogisto” (nome dado pelos químicos do
século XVIII a uma substância hipotética, que seria
liberada dos compostos por
combustão ou calcinação,
dos quais teria constituído
o princípio da inflamabilidade).
Somente em 1782, Antoine-Laurent de Lavoisier
(1743–94) esclareceu que a
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água não era um elemento, mas um composto. Em
1787, ele denominou, aquele gás inflamável de hidrogênio, que significa “produtor
de água”, e confirmou que
se tratava de um elemento.
Durante a Segunda
Guerra Mundial, o cientista
alemão Werner von Braun,
(1912–77), utilizou o hidrogênio para impulsionar
o foguete V2. Muitos anos
depois, em 1960, o hidrogênio líquido foi usado,
pela primeira vez, como
combustível para energia
espacial. Em 1970, a espaçonave Apollo 13, lançada
pelos Estados Unidos, usou
hidrogênio líquido para seu
foguete de decolagem. O
hidrogênio se tornou, então,
um combustível comum na

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br
twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br
publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br
Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.

Conjuntura 3

Monitor Mercantil l Quarta-feira, 14 de julho de 2021

Precisa não quer se explicar na CPI

O

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Cuba é alvo de uma
revolução colorida?

A

“onda progressista” que “matou o presidente haitiano,
derrubou a estátua de Colombo na Colômbia e elegeu
uma ‘liderança’ mapuche (separatista) como presidente da
Assembleia Constituinte no Chile chegou com tudo em Cuba, exigindo saúde padrão Fifa, democracia, direitos humanos, liberdade e todas essas palavras de ordem de revoluções
coloridas”, analisa Felipe Maruf Quintas, doutorando em
Ciência Política na Universidade Federal Fluminense (UFF) e
habitual colaborador do Monitor Mercantil.
“Coincidência ou não, a revolução colorida estoura em
Cuba logo depois de o governo cubano anunciar a segunda
vacina nacional contra a Covid, comprovadamente de alta
eficiência. Cuba não aderiu ao Covax (Pfizer, AstraZeneca,
Moderna etc.) e também evita completamente as vacinas da
China e da Rússia. Liguem os pontos”, comenta Quintas.
São muitos acontecimentos após a troca de governo nos
EUA e as crescentes dificuldades dos governos neoliberais na
América Latina.
Por seu turno, o presidente do México, Andrés Manuel
López Obrador, reiterou seu desacordo com o bloqueio que
os Estados Unidos mantêm contra Cuba, que considerou
“uma violação dos direitos humanos”. Disse que uma “maioria significativa” dentro da ONU pensa igual. “O governo
mexicano está disposto a ajudar Cuba principalmente em
questões de segurança alimentar e sanitária”, disse AMLO.

Expansão
A Pegaki, startup de pontos de retirada e coleta de
mercadorias, alcançou, em junho, mais de 2 mil pontos
credenciados em todo o País. Em dois anos, quer chegar a
20 mil e superar o total de agências dos Correios.
Os planos de expansão ganharam força em fevereiro,
quando a startup foi adquirida pela Intelipost, empresa de
logística para comércio eletrônico que recebeu um aporte de
R$ 130 milhões da Riverwood Capital em meados de 2020.

Conveniência
Todo consultor ou economista sempre recomenda ao empreendedor novato não misturar receitas da empresa com as
receitas da pessoa física. Bastou o governo propor a tributação de dividendos para todos misturarem as contas e tentarem convencer que a tributação das empresas aumentará.

Rápidas
O Sindicato das Indústrias Mecânicas e de Material Elétrico do Município do Rio promove nesta quinta, às 15h,
em parceria com a Caixa, live sobre financiamento, especialmente o Pronampe. O superintendente da Caixa RJ Norte,
Gustavo Garrido, abrirá o evento. Acesso em us02web.zoom.
us/j/85151699611?pwd=akFianR2ZHJPMzFtWllBdk16N
EtlUT09 *** Cocco Barçante inaugura Territórios Afetivos. A
31ª exposição do artista visual e estilista acontece entre 16 de
julho e 28 de agosto, no Centro Cultural Correios, RJ *** O
Shopping Nova Iguaçu está com uma programação especial
que vai de quinta a domingo, atendendo aos públicos infantil e adulto *** A Digisystem nomeou Roberto Ameriot Jr
como o novo CSO – Chief Sales Officer. A empresa faturou
R$ 100 milhões em 2020 e projeta crescer 30% em 2021 ***
As inscrições para o 2º Prêmio Patente do Ano, promovido
pela ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual),
com apoio do INPI, vão até 23 de julho e podem ser feitas
no site abpi.org.br
Optfiber Telecomunicações Ltda.
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 19 dias de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede da
Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, sala
1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: destituição de membros da administração da Sociedade, conforme Cláusula Décima do
Contrato Social da Sociedade e artigo 1.063, §1º, do Código Civil. São Paulo, 13 de julho de 2021. Adriano Simão Santiago - Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia, Omar
Aziz (PSD-AM), marcou
para esta quarta-feira o retorno do depoimento da
diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, suspenso após duas
tentativas de reunião nesta
terça-feira. A Precisa é a
empresa que está diretamente ligada na operação
de compra irregular da vicina indiana Covaxin pelo
preço mais caro envolvendo R$ 1,6 bilhão.
Amparada por um habeas corpus concedido pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), negou-se a responder as perguntas formuladas pelos senadores da comissão. Ela abriu mão até
dos minutos iniciais que são
concedidos pela comissão
para que os convidados e
convocados se apresentem.
Irritação
Segundo a Agência Senado, o comportamento da
diretora irritou parlamentares oposicionistas, pois, segundo eles, o habeas corpus
concedido pelo STF) dava a
ela o direito de silenciar-se
somente sobre informações
que pudessem incriminála e não sobre outros assuntos, sob pena de crime

de desobediência. Diante
da situação, o presidente
da CPI decidiu suspender
a reunião e apresentar um
embargo de declaração para
que o STF defina os limites
do direito ao silêncio da depoente. Ele comunicou que
iria interpelar o presidente
do STF, Luiz Fux qual o
procedimento a ser seguido
quanto ao andamento do
interrogatório, já que o direito de silêncio limitava-se
a possibilidade das respostas virassem provas contra
uma pessoa investigada.
Com parecer favorável
do STF ao andamento do
interrogatório, a diretora
técnica da Precisa retornou
à CPI mas se disse “exausta
física e psicologicamente” e
novamente se negou a responder às perguntas dos
senadores. Como consequência, Emanuela Medrades,
para novo depoimento.
Polícia Federal
O senador Omar Aziz a
desconfiar do fato de Emanuela ter prestado depoimento à Polícia Federal um
dia antes de falar à CPI, o
que a tirou da condição de
testemunha para investigada. Situação semelhante
havia ocorrido com o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa. A
CPI aprovou requerimento

para que a PF compartilhe
o depoimento com os senadores.
“Inexplicavelmente, o senhor Maximiano se torna
investigado um dia antes de
vir depor. E, inexplicavelmente, a nossa depoente de
hoje também é ouvida um
dia antes. Longe de mim
falar isso da Polícia Federal, mas é estranho, e como
jabuti não sobe em árvore,
não podemos entender como são feitas essas coisas”,
afirmou.
A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) foi a
primeira a reclamar da postura da diretora da Precisa.
“Ela não pode ao longo da
reunião ficar totalmente em
silêncio. O Carlos Wizard
sequer respondeu qual era
a religião dele. É bom que
fique claro isso. A decisão
fala claramente em exclusividade em casos que a incriminem. O abuso do direito de ficar em silêncio não
pode ser algo permanente
nesta CPI, pois não podemos também abrir mão de
nossa prerrogativa de investigação”, reclamou Eliziane.
Eduardo Braga (MDBAM) sugeriu que o comando da CPI e o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG),
reúnam-se
com o presidente do Supremo, Luiz Fux, a fim de que
“estabeleçam equilíbrio e

paradigmas para que o colegiado não tenha mais decisões suspensas, bloqueadas
ou reduzidas”.
Precisa
Segundo a Agência Senado, a Precisa entrou no
radar da CPI por ter intermediado a negociação
de doses da vacina indiana
Covaxin entre o Ministério
da Saúde e a farmacêutica
Bharat Biotech. O contrato, de R$ 1,6 bilhão, para
compra de 20 milhões de
doses está sob investigação
da Polícia Federal. Duas
testemunhas do Ministério
da Saúde ouvidas pela CPI
relataram que Emanuela
esteve diretamente envolvida nas negociações e
relataram troca de e-mails
para tratar de detalhes do
contrato.
A convocação de Emanuela Medrades foi requerida pelos senadores Otto
Alencar (PSD-BA) e Alessandro Vieira (CidadaniaSE) e aprovada pela CPI em
30 de junho, quando também foi deferida a transferência de sigilo telefônico
e telemático da convocada.
Os advogados da diretora alegaram que ela já está
sendo investigada e, inclusive, prestou depoimento
na segunda-feira à Polícia
Federal.

Dedução do IRPF para reduzir
emissão de Gases do Efeito Estufa
O Projeto de Lei
2021/21 permite ao contribuinte pessoa física deduzir
do Imposto de Renda os
valores gastos com projetos
que contribuam para reduzir ou compensar a emissão
de Gases do Efeito Estufa
(GEE). Segundo o texto,
que tramita na Câmara dos
Deputados, o valor a ser
descontado equivale ao total gasto com comprovantes de Redução Voluntária
de Emissão (RVE).
O projeto será analisado,
em caráter conclusivo, pelas
comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
A RVE é uma unidade

de referência certificada internacionalmente que comprova que um projeto evitou a emissão ou removeu
da atmosfera o equivalente
a uma tonelada métrica de
dióxido de carbono (CO2)
– um dos principais gases
causadores do efeito estufa e, por consequência, do
aquecimento global.
Segundo o autor, deputado Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO), a medida
funcionaria como um estímulo a investidores que,
voluntariamente, estejam
interessados no mercado de
créditos de carbono.
“As pessoas físicas que
incorrerem voluntariamente
em gastos privados com benefícios públicos – ao adqui-

rir e retirar reduções verificadas de emissões do mercado
– poderão descontar esses
gastos da base de cálculo do
IR. Essas pessoas, para além
de se envolverem mais com a
causa sustentável, irão incentivar esse mercado transformador”, argumenta Gaguim.

Lula cobra
de Bolsonaro

país com mais de 530 mil
mortos pela Covid-19, há
14,8 milhões de brasileiros
desempregados, outros 33
milhões de subutilizados e
6 milhões de pessoas que
desistiram de procurar
emprego.
Lula mencionou ainda
a crise hídrica que ameaça os reservatórios de
cinco das maiores hidrelétricas do país. “Ontem
(segunda-feira), vi o presidente Bolsonaro falando
que está faltando energia

em Cuba e ele não fala
da crise hídrica no Brasil.
(Ele não fala) que o país
só não apagou por conta
das obras que fizemos de
hidrelétricas, de linha de
transmissão e termelétrica”, observou.

Ao criticar a atenção dada por Jair Bolsonaro às
manifestações em Cuba, o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva cobrou do
presidente da República
posicionamento quanto à
crise sanitária e econômica que assola o Brasil. Em
entrevista à rádio Bandeirantes nesta terça-feira,
Lula ressaltou que, no

Acordo de Paris
Segundo a Agência Câmara de Notícias, o mercado voluntário de carbono
funciona paralelamente ao
mercado regulado compulsório de carbono, que ainda
deverá ser instituído com
a regulamentação plena do
Acordo de Paris – tratado
internacional firmado por
195 países com o objetivo

Tentando diesel
menos caro
A redução em quatro
centavos no valor do PISCofins cobrado sobre o

frear o aquecimento global
por meio de metas de redução de emissões de GEE.
No mercado voluntário,
qualquer empresa, pessoa
física, organização não-governamental (ONG) ou governo pode gerar ou comprar créditos de carbono
voluntários.
A principal diferença em
relação ao mercado regulado compulsório é que os
créditos do mercado voluntário não estão sujeitos a registros da Organização das
Nações Unidas (ONU) – as
chamadas Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)
– e, portanto, não valem como meta de redução para os
países que fazem parte do
acordo de Paris.

litro do diesel, passando
de 31 para 27 centavos, foi
anunciada nesta terça-feira
pelo presidente Jair Bolsonaro, numa tentativa de
reduzir o preço do combustível após reajuste feito pela
Petrobras na semana passada. Bolsonaro afirmou,
em cerimônia de sanção da
medida provisória de privatização da Eletrobras, que
a decisão foi tomada nesta
terça, após a concordância
do ministro da Economia,
Paulo Guedes.
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Vulnerável – 1

E

m Rupganj, próximo a Dhaka, capital de Bangladesh,
um incêndio iniciado em 8 de julho tomou o prédio
de 6 andares onde funcionava uma fábrica de bebidas e
doces pertencente ao grupo Hashem Food and Beverage,
deixando mais de 52 mortos e mais de 30 feridos. Vinte e
quatro horas após o início do incêndio, os bombeiros ainda não tinham conseguido apagar as chamas, o que gerou
protestos reprimidos pela polícia.
Esta não foi a primeira vez que a negligência com a dignidade de trabalhadores causou vítimas em Bangladesh.
A coluna Empresa-Cidadã de 1º de maio de 2013 (“Rana
Plaza. Até quando?”), trouxe a notícia do desabamento do Rana Plaza, prédio onde funcionavam oficinas de
produção da sofisticada grife Zara, de origem espanhola,
com distribuição em escala mundial (dez lojas em New
York, sendo três na caríssima 5th Ave, números 101 e
500, altura da Biblioteca Pública de New York, e 666, este,
quase em frente ao conhecido prédio de propriedade do
ex-presidente D. Trump). A negligência custou 390 vidas
soterradas com o desabamento.
Em macabra ironia, o incidente ocorreu no dia seguinte
à divulgação pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) do relatório “The prevention of occupational
diseases” (disponível em ilo.org/publns), através do qual
alertava para a morte de mais de 2 milhões e 340 mil
pessoas a cada ano, vítimas da pandemia de acidentes, ou
doenças contraídas por exposição a algum fator de risco
relacionado ao trabalho; números já superados.
Depois, em 21 de junho de 2017, a coluna Empresa-Cidadã trouxe novamente o tema (“Zara, de novo?”),
noticiando que a Zara e o Ministério Público do Trabalho (MPT-SP), tinham assinado outro termo de ajuste de
conduta (TAC), em um desdobramento do ano de 2011,
quando a empresa foi acusada pela prática de trabalho
análogo ao escravo ou trabalho infantil, na sua cadeia de
produção de roupas.
Curioso modo de produção este em que o elo mais
importante no processo produtivo é também o mais vulnerável.

Vulnerável – 2
Em 23 de março, o navio Ever Given encalhou no Canal
de Suez. Trata-se de uma embarcação com 400 metros
de comprimento, 59 metros de largura e capacidade para
transportar 20 mil contentores, carregando até 200 mil toneladas. Construído em 2018, de propriedade da japonesa
Shoei Kisen e operado pela taiwanesa Evergreen Marine
corp, que faz parte do grupo Ocean Alliance, um cartel integrado também por CMA CGM, Cosco, OOCL e APL.
Partiu com destino ao Porto de Roterdã, na Holanda,
tendo saído do porto chinês de Yantián. Com o encalhe
do Ever Given, formou-se uma fila de 180 navios graneleiros, 24 porta-contentores (containers), 24 de transporte de
GNL ou GPL, 17 petroleiros, 11 de transporte de veículos e outros 13, até que houvesse o reinício das travessias
com o desencalhe seis dias após.
A regularização do tráfego no canal não oferece garantias de que se resolverá ainda em 2021, pelas implicações
sobre a indústria de seguros, multas por atrasos nas entregas de mercadorias e desvios para rota alternativa (Cabo
da Boa Esperança), que resulta em um acréscimo de 9 a
10 dias.
Dados da Autoridade do Canal de Suez (estatal egípcia
criada para gerir o canal) e da Lloyd’s List Intelligence
indicam que por ele passam, ou não passam (como no
caso, agora, do encalhe do Ever Given e, antes, dos conflitos entre países árabes e Israel, de uma invasão dos EUA
e França e uso como instrumento de retaliação por Gamal
Abdel Nasser), 12% do comércio mundial. Em 2020, atravessaram o canal 18.829 navios. Diariamente, atravessam
o Canal de Suez 1,2 milhão de toneladas de carga, sendo
1,9 milhão de barris de petróleo.
Nas obras de construção do canal de Suez, estima-se
que morreram 120 mil trabalhadores, ao ponto do vice-rei
do Egito, Ismail Paxá, proibir o recrutamento de egípcios
para o trabalho, por considerá-lo escravizante.
Curioso este modo de comércio que, sendo tonitruante, é vulnerável pela possibilidade de encalhar em
poucos gargalos, como os 82km do Canal do Panamá
(tráfego estimado de 6% do comércio internacional),
Estreito de Ormuz (de 33% do petróleo do mundo),
900km do Estreito de Málaga (de 40% do comércio
internacional; 80% das importações de petróleo da China), além dos 93km de Suez
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Exportações de calçados
voltam a níveis pré-pandemia
No primeiro semestre
deste ano os embarques do
setor calçadista brasileiro
voltaram a patamares do
mesmo período de 2019,
anterior à pandemia de covid-19. A informação foi
divulgada pela Associação
Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados). Segundo a entidade, nos primeiros seis meses de 2021
as exportações de calçados
somaram US$ 389 milhões,
geradas pela comercialização de 57 milhões de pares.
No comparativo com o
período pré-pandemia, em
2019, o volume teve apenas
uma queda de 0,3% em volume. Já a receita apresentou queda de 19%. A Abicalçados atribui o menor
valor da receita a um ajuste
de preços ao mercado internacional, já que com o dólar
mais valorizado foi possível
conceder valores mais competitivos.
Já em relação a 2020, o
setor teve alta de 17,7%
em receita e de 32,3% no
volume de calçados expor-
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tado. O crescimento ocorreu porque a base de comparação do ano passado é
baixa. O setor de calçados
foi um dos que mais sofreu
com a pandemia, já que o
fechamento do varejo para
conter a Covid-19 impactou
fortemente as vendas.
No primeiro semestre
deste ano, o principal destino do calçado brasileiro
no exterior foram os EUA,
seguidos da Argentina. Em
terceiro lugar veio a França.
Os países árabes não figura-

ram entre os principais destinos do calçado brasileiro
no exterior nestes seis primeiros meses do ano.
Apenas no mês de junho
deste ano foram embarcados 7,78 milhões de pares,
que geraram US$ 65,47
milhões, altas de 116% em
volume e de 84% em receita
no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Já
em relação a junho de 2019,
o avanço é de 19,7% em pares e a queda é de 2,6% na
receita gerada.

Apesar dessa recuperação pontual, o presidente-executivo da Abicalçados,
Haroldo Ferreira, destaca
que o setor deve encerrar
2021 em níveis abaixo dos
registrados na antes da pandemia.
“Estamos crescendo sobre uma base historicamente fraca, que nos levou a
patamares de quase quatro
décadas atrás”, avalia o executivo, lembrando que no
ano passado as exportações
caíram mais de 18%.

País tem R$ 8 bi represados
para microcrédito aos MPEs

A

crise causada pela
pandemia afetou
milhares de microempreendedores, que
se veem sem alternativas
para manter ou expandir
seus negócios. A escassez
de linhas de microcrédito
para os pequenos negócios
é uma barreira a mais para
quem quer empreender. A
situação poderia ser bem
diferente, já que existem
mais de R$ 8 bilhões “esquecidos” e que poderiam
ser utilizados em linhas de
microcrédito para gerar emprego e renda, impactando
diretamente na economia e
desenvolvimento do país.
Segundo o Banco Central, no ano passado os depósitos compulsórios totalizaram R$ 415,5 bilhões.
O Programa Nacional do
Microcrédito
Produtivo
Orientado (PNMPO) prevê
que até 2% do total dos depósitos compulsórios seja

destinado ao microcrédito.
Portanto, há R$ 8,3 bilhões
disponíveis para pequenos
negócios, mas que são pouco utilizados. Isso porque
as principais instituições
financeiras privadas não se
interessam em oferecer o
microcrédito, uma vez que
os juros da modalidade são
baixos e proporcionam menor rentabilidade.
As mulheres empreendedoras são as mais prejudicadas com a falta de oferta de
crédito. Pesquisa realizada
pelo banco Goldman Sachs

em 37 países e divulgada na
semana passada, aponta que
12% das brasileiras donas
de pequenos negócios dizem ter encerrado de forma
permanente as atividades,
número elevado quando
comparado à média global,
que é de 3%.
Para mudar essa realidade, foi criado o Movimento Expansão. O objetivo é
sensibilizar o Banco Central, poderes públicos e instituições financeiras para
que disponibilizem aos negócios geridos por mulhe-
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res os recursos já previstos,
através da regulamentação
de um programa nacional
único, abrangente e democrático de concessão de microcrédito.
“As mulheres têm cada
vez mais tomado a decisão
de empreender por opção
e não apenas por necessidade, mas encontram mais
dificuldades para obter crédito e manter suas empresas abertas a médio e longo
prazo. É preciso sensibilizar
os tomadores de decisão, a
partir da mobilização da sociedade, para democratizar
o acesso ao microcrédito
oferecendo a oportunidade
de transformação e inclusão dessas mulheres na economia”, afirmou Mariane
Carneiro da Cunha, CEO
e fundadora da Ah!Sim,
primeira construtech especializada em reformas com
tecnologia do Brasil e idealizadora do Movimento.
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China FAW Group ampliou em
20% as vendas no 1º semestre

A

China FAW Group
Corporation, uma
montadora líder
de veículos motorizados
na China, anunciou que
produziu cerca de 1,8 milhão de veículos motorizados e vendeu mais de 1,9
milhão de unidades no primeiro semestre deste ano.
A companhia registrou aumentos anuais de 10,8% e

20,4% na produção e nas
vendas, respectivamente.
No primeiro semestre,
a produção de sua marca
de sedãs Hongqi atingiu
148.227 unidades, subindo
112,5% ante o mesmo período do ano passado. Ao
mesmo tempo, 145.212 unidades da marca foram vendidas, representando um
salto anual de 107,3%.

Enquanto isso, a jointventure do grupo FAWVolkswagen testemunhou
sua produção e vendas
chegarem a 908.211 unidades e 989.894 unidades no
primeiro semestre, altas de
1,9% e 17,2% em termos
anuais, respectivamente.
Segundo a agência Xinhua, a produção e as vendas
da FAW Toyota, outra joint-

venture do grupo, atingiram
402.081 e 419.330 unidades,
aumentos de 20,3% e 20,5%
em relação ao primeiro semestre de 2020, respectivamente. Fundada em 1953
na cidade de Changchun,
capital da Província de Jilin,
nordeste da China, a FAW
Group é considerada o berço
da indústria automobilística
chinesa.

CONCESSÃO DE LICENÇA
MMZ IMOBILIÁRIA LTDA. E OUTROS, CNPJ 15.423.024/0001-20 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo
n° 14/201.157/2012, a LMI n° 2104/2021 válida até 29/06/2025, para
construção de grupamento residencial multifamiliar, situada na Avenida 1 do PAA 12019, 373 – Barra da Tijuca.

CONCESSÃO DE LICENÇA
PORTAL DA PRAIA AUTO POSTO LTDA., CNPJ 00.171.013/0001-23, torna
público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº 26/
510.014/2019, Licença Municipal de Operação – LMO nº 002661/2020
com validade de 22/04/2030 para abastecimento de combustíveis líquidos
em postos com tanques subterrâneos, localizado na Avenida Rodolfo
Amoedo, 455, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ: 10.319.900/0002-30
CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. torna público que recebeu do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004584, Esta averbação
da Licença de Instalação n. LI IN048547 foi emitida por decisão do Conselho
Diretor em sua 577ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, realizada
em 19.05.2021, por força do art. 8º, inc V, c/c art. 14, inc. III, do Decreto
Estadual n. 46.619, de 2.4.2019; I-Fica alterada a condição de validade:
14-Executar o projeto de drenagem e pavimentação da Rua Cândida José
da Conceição, da rua José Monteiro e da rua P, no bairro Campo Lindo, no
Município de Seropédica – RJ; na ESTRADA SANTA ROSA, S/N – PIRANEMA,
município SEROPÉDICA. Processo nº E-07/002.3282/2016.

B3 e TOTVS criam empresa de serviços financeiros
A TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, se juntou a
B3 para criar uma companhia
dedicada ao segmento de serviços financeiros. A empresa,
que fará parte do grupo TOTVS, mas com management
renovado e com total autonomia, nasce do carve-out
da atual operação da TFS
(TOTVS Financial Services).
A B3 - Brasil, Bolsa, Balcão,
a principal infraestrutura de
mercado financeiro brasileiro, fará um aporte primário
de R$ 600 milhões e passará a
deter 37,5% da nova empresa. A transação avalia o equity da nova companhia em R$
1,6 bilhão.
A TFS é uma das líderes
em soluções de tecnologia
para o segmento de serviços
financeiros no Brasil, ofere-

cendo um amplo portfólio
que inclui a maior plataforma para processamento e
controle de middle e back
offices de fundos de investimentos do país, uma plataforma de core banking para
processamento de produtos
financeiros de pequenos e
médios bancos, além de uma
plataforma de processamento e gestão para administradoras de cartões private label.
Durante os últimos anos, a
operação da TFS, que conta
com um time de 400 colaboradores, apresentou uma sólida trajetória de crescimento
e rentabilidade, com receita
líquida realizada no ano de
2020 de aproximadamente
R$ 140 milhões.
‘’Temos buscado caminhos criativos para gerar

ainda mais valor a nossos
stakeholders e construído
novas avenidas de crescimento, seja por meio da
venda de operações que
não estejam mais alinhadas
à nossa estratégia, seja pela
criação de joint-ventures,
aquisições em diferentes
segmentos e portes, investimento contínuo em inovação orgânica e, agora, pelo
primeiro carve-out de uma
operação com alto potencial de crescimento. Fazer
isso em parceria com a B3,
que tem inquestionável track record e credibilidade na
construção e operação de
plataformas tecnológicas
críticas para o setor financeiro, nos honra e indica
o enorme potencial dessa
oportunidade.’’, comenta

Dennis Herszkowicz, CEO
da TOTVS.
Em sua nova configuração, a nova TFS pretende realizar aquisições e parcerias,
além da implementação do
seu plano de desenvolvimento orgânico, para gerar um
portfólio ainda mais amplo,
endereçando as diferentes
demandas desse mercado e
contribuindo para a eficiência de seus clientes.
O ingresso da B3 como
sócia da TOTVS na nova companhia depende da
aprovação das autoridades
concorrenciais brasileiras,
da CVM e da verificação
de outras condições usuais
para esse tipo de negócio.
A TOTVS e a B3 manterão
o mercado informado dos
desdobramentos relevantes.

Três perguntas: investimentos em ativos alternativos
Por Jorge Priori

A

Bloxs é uma plataforma de acesso
a
investimentos
alternativos. Fundada em
agosto de 2017, a fintech
conecta investidores comuns a investimentos que
antes eram restritos a investidores institucionais, family
offices e clientes ultra high
(pessoas que possuem investimentos acima de R$ 50
milhões). Até o momento,
a empresa já captou R$ 69
milhões e possui 40 operações concluídas.
Conversamos com Felipe Souto, CEO da Bloxs,
sobre a atuação da fintech,
seus investimentos e as perspectivas do mercado. Cabe
ressaltar que a Bloxs é uma
plataforma autorizada pela
Comissão de Valores Imobiliários (CVM) de acordo
com o Ato Declaratório
16.489, de 19/7/2018.
Como a Bloxs atua?
Como era o acesso a esses investimentos antes
da Bloxs?
A Bloxs é uma plataforma de investimentos
alternativos que possibilita
a empreendedores que tenham bons projetos acessar
o mercado de capitais e, do
outro lado, uma oportunidade para que investidores
diversifiquem sua carteira
de investimentos numa
classe de ativos que antes
era restrita, exclusivamente,
às grandes fortunas e inves-

tidores institucionais. Basicamente, estamos falando
de investimentos diretos
na economia real. Aqui na
Bloxs, focamos em quatro
verticais de negócios: Real
Estate, Energia, Agronegócio e Negócios em Expansão.
Falar de investimentos
agora está “na moda”, mas
nem sempre foi assim. Falase hoje do financial deepening, ou seja, um aprofundamento do brasileiro no
mundo das finanças. Isso
de certa forma é um movimento forçado pela dor,
haja vista que o retorno
fácil da renda fixa não existe
mais, e dificilmente voltará
a existir. Há alguns anos,
tínhamos um retorno em
renda fixa de 15, 16, 17% ao
ano. Com uma taxa de juros
dessa magnitude não fazia sentido olhar para nada
além dos títulos públicos.
Com o tempo, o
brasileiro entendeu que
precisava se movimentar.
O primeiro passo foi sair
do banco quando o assunto
são investimentos. Essa é a
fase que eu chamo de desbancarização. Fora dos bancos, através das corretoras
como a XP, BTG, Guide e
Órama, os investidores passaram a ter acesso a produtos melhores, mais rentáveis
e diferenciados.
Ainda assim, faltava
acesso a produtos diferentes, como a possibilidade
de investir em uma usina de
energia solar, uma floresta

de mogno africano ou uma
operação de confinamento
de gado. Esses investimentos sempre existiram, mas,
como disse, sempre ficaram
restritos às grandes fortunas, que alocam capital
nesses projetos através dos
seus fundos de investimento exclusivos.
Era assim, porque a
Bloxs inovou justamente
na desintermediação desse
mercado,
possibilitando
que o investidor comum, a
partir de R$ 10 mil, também
pudesse ter esse tipo de ativo no seu portfólio.
Onde a Bloxs investe?
Quais são as suas teses
de investimentos e como
ela escolhe um projeto?
A Bloxs atua na curadoria de oportunidades. Olhar
negócios é o que faço todos
os dias, quase que 24 horas
por dia. Nossas teses são:
Energia – operações com
fluxo de caixa previsível,
proteção contra a inflação
e upside potencial de venda
(alto) através de ativos de
geração de energia;
Agronegócio – exposição
em um segmento pujante,
competitivo mundialmente,
altamente rentável e com
diversas oportunidades em
diferentes modalidades e
subsegmentos;
Real State – operações
com lastro em ativos imobiliários em diferentes estratégias e modalidades;
Negócios em expansão –
exposição diretamente em

negócios da economia real,
minimizando riscos e maximizando retorno através de
uma gestão profissional.
Com relação à escolha
do projeto, fazemos uma
análise detalhada de cada
projeto, da empresa e do
empreendedor. Em seguida, o projeto é discutido no
Comitê de Investimentos,
com a participação dos sócios da Bloxs e especialistas
de cada área seguindo uma
metodologia top-down (de
cima para baixo): 1) tese
macro; 2) empreendedor; 3)
consistência dos números;
4) análise de crédito; 5)
análise jurídica; e, por fim,
6) “eu investiria nisso?”.
De uma forma geral,
quais são as perspectivas
do mercado de investimentos?
Apesar do momento
trágico e triste que vivemos
por causa da pandemia,
acredito que a economia
tende a voltar com muita
força mediante o avanço da
vacinação. Quando falamos
de retomada econômica,
tenho que falar necessariamente do mercado de capitais e de investimentos. Já
estamos sentido isso aqui
na Bloxs. Os últimos meses foram de recordes de
captação através da nossa
plataforma. Por exemplo,
o último projeto foi uma
oportunidade de investimento florestal em mogno
africano. Captamos R$ 5
milhões em uma semana.

CASCAVEL HOLDING S.A.
CNPJ: 32.014.456/0001-05 - NIRE: 33.3.0032865-3
Edital de Convocação de AGOE. Ficam convocados os srs. acionistas da CASCAVEL
HOLDING S.A., sociedade anônima., com sede na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sls.
102, 103, 104, Leblon/RJ, inscrita no CNPJ/MF 32.014.456/0001-05, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA – NIRE 33.3.0032865-3 (“Sociedade”) a se reunirem
em AGOE, a ser realizada no dia 18/08/21, às 14h em primeira convocação e às 14:30h
em segunda convocação, por videoconferência, via aplicativo Microsoft Teams, para
deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Aprovação das contas referentes ao exercício
findo em 31/12/19; (ii) Aprovação das contas referentes ao exercício findo em 31/12/20;
(iii) Recebimento do pedido de renúncia dos Srs. Frederico da Cunha Villa e Mariane
Wiederkehr Grechinski; (iv) Eleição dos diretores para os cargos vagos; e (v) Assuntos
Gerais. Para que sejam admitidos à AGOE, os acionistas deverão apresentar documentos que comprovem sua identidade e sua representação legal. Observadas as restrições
legais, os acionistas poderão ser representados na AGOE por mandatário, devendo,
neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. RJ, 09/07/21. Claudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Diretora.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ: 02.270.689/0001-08 - NIRE: 3330016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/21:
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28/04/21, às 12:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, salas 501 e 701, Botafogo, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. MESA: Sr. Mariano Carlos Ferrari
como Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar como Secretária.
PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença
de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação
prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei
nº 6.404/76 e alterações posteriores. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1)
Redução do capital social da Companhia em R$ 1.088.480.000,00 (um bilhão,
oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil Reais), mediante a devolução
do valor do capital social reduzido aos acionistas; (2) Alteração do caput do
artigo 5 do Estatuto Social da Companhia; e (3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pelos acionistas, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas (1) Reduzir o capital social
da Companhia em R$ R$ 1.088.480.000,00 (um bilhão, oitenta e oito milhões,
quatrocentos e oitenta mil Reais), passando de R$ 4.356.697.958,78 (quatro
bilhões, trezentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e noventa e sete
mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e setenta e oito centavos), para R$
3.268.217.958,78 (três bilhões, duzentos e sessenta e oito milhões, duzentos e
dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e setenta e oito centavos),
mediante a devolução, até 31/12/21, do valor do capital social reduzido aos
acionistas, na proporção detida por cada um no capital social da Companhia,
sem alteração do número de ações da Companhia. A redução de capital se dá
em razão da Companhia considerá-lo excessivo, de acordo com o artigo 173
da Lei 6.404/76. A redução se tornará efetiva após o transcurso do prazo de
oposição dos credores, previsto no Parágrafo 2º do artigo 174, da Lei 6.404/76;
(2) Em consequência da redução do capital social acima deliberada, alterar o
caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, refletindo o novo capital
social da Companhia. Dessa forma, o caput do artigo 5 do Estatuto Social
da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5 – O capital
social da Companhia é de R$ 3.268.217.958,78 (três bilhões, duzentos e sessenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito
Reais e setenta e oito centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido
em 1.333.767.967 (um bilhão, trezentos e trinta e três milhões, setecentos e
sessenta e sete mil, novecentas e sessenta e sete) ações ordinárias sem valor
nominal.”; e (3) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I
desta ata, em razão da alteração supracitada. ENCERRAMENTO: Oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari - Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e
atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da
Companhia. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021. Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato Escobar. JUCERJA nº 4121803 em 09/07/2021.

JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA / RJ
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar, Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21)3385-8817, email:btj06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ELETRÔNICO e INTIMAÇÃO, com o
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por CONTRATUAL SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de JOÃO PEREIRA DE ABREU - Processo nº 0008032-08.2004.8.19.0209
(2004.209.007838-5), passado na forma abaixo:
A DRA. FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca / RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o Executado, que no dia
22/07/2021, às 14:00 horas, através do site de leilões:
www.machadoleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público WILKERSON
MACHADO DOS SANTOS, nos termos do art. 879, inciso II, será
apregoado e vendido por meio do leilão eletrônico, a quem mais
der acima da avaliação, ou no dia 29/07/2021, no mesmo horário e site acima mencionados, pela melhor oferta, o imóvel descrito e avaliado às fls. 377: IMÓVEL – Terreno situado no prolongamento da Estrada do Sertão, a 114,70m do final desse
logradouro que está a 1.650,00m da Estrada Araticum, Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro / RJ. Imóvel de matrícula nº
90.959 do 9º ofício de Registro de Imóveis do Estado do Rio de
Janeiro. Inscrição no INCRA: 531.014.006.343-3. Avalio o bem
acima descrito em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Conforme 9º RGI/RJ, matrícula nº 90.959, (R-1) imóvel consta em nome
de João Pereira de Abreu, CPF nº 035.023.507-44; (R-5) consta
penhora objeto da presente ação. A venda será livre e desembaraçada de débitos, conforme artigo 130, § único, do CTN c/c 908,
§ 1º, CPC. Condições da Alienação: Os horários considerados
são de Brasília/DF; Para participar do leilão será necessário
efetuar
o
cadastro
no
site
do
Leiloeiro
(www.machadoleiloes.com.br); Todos os lances efetuados não
são passíveis de arrependimento; A arrematação, far-se-á à vista, acrescida da comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor da
arrematação e custas de cartório de 1% até o máximo permitido
em lei. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados,
foi expedido o presente Edital, ficando o executado também pelo
mesmo intimado da hasta pública, suprida desta forma a exigência contida no art. 889, Parágrafo Único do CPC. O presente
Edital
foi
publicado
na
íntegra
no
site
www.machadoleiloes.com.br. RJ, 16 de junho de 2021. Eu, Martha
Rita de Cassia Echeverria Gorberio Caldas, Matr. 01-25923, Chefe
da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Dra. FLAVIA DE
ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO - Juíza de Direito.
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A importância conceito ‘Finanças Islâmicas’ para o Brasil
Bancos, que não cobram juros, administram mais de US$ 3 trilhões

O

s bancos islâmicos administram
mais de US$ 3 trilhões, e não cobram juros.
O conceito “Finanças Islâmicas” mostra que isso é
viável e rentável. “Ao regulamentar a matéria por meio
de um marco legal, parte
desses investimentos poderia ser aplicado no Brasil, o
que seria muito importante,
em especial, nesse momento de crise”. A afirmação é
do coordenador do Instituto de Finanças da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), de
São Paulo, Ahmed Sameeer
El Khatib.
Segundo ele, o Brasil é
um parceiro comercial importante e pode se tornar
um eixo estratégico para
emissão de produtos financeiros islâmicos. Há empresas brasileiras que já operam
em países islâmicos e bancos que mantêm operações
de finanças islâmicas, mas
“não domesticamente, por
falta de regulamentação”.
El Khatib explicou à reportagem do Monitor Mercantil como isso poderia ser
aplicado em um país como
o Brasil. “Embora não haja uma definição pacificada
sobre o que são as finanças
islâmicas, os principais teóricos internacionais no assunto

concordam que elas podem
ser definidas como o sistema financeiro em que todas
as suas operações e as políticas são baseadas nas normas e regras da Lei Islâmica
(conhecidas como Sharia) e
refletem as injunções do Islamismo”, explica o especialista que é muçulmano e filho
de sírios, e pesquisa o assunto
desde 2006.
Ele diz que muitos dos
produtos oferecidos pelas
instituições financeiras islâmicas são comparáveis
às finanças ocidentais ou
convencionais,
mesmo
sendo proibidos juros e
especulações. Os bancos
são, de longe, os maiores atores das finanças islâmicas, alguns deles são
exclusivamente islâmicos,
oferecendo produtos compatíveis com a Sharia, outros são convencionais, sem
interferência da religião.
Além da ausência de taxas
de juros, o conceito-chave
das finanças islâmicas é
o compartilhamento de
riscos entre as partes em
todas as operações. Esse
compartilhamento é feito por um mecanismo conhecido como Profit and
Loss Sharing (Compartilhamento de Lucros e Perdas). Isso significa dizer
que o banco islâmico faz

uma parceria com o cliente.
Para ganhar dinheiro, sem
cobrar juros, os bancos islâmicos usam sistemas de
participação de capital. Isso
significa que, se um banco
emprestar dinheiro a uma
empresa, o negócio paga o
empréstimo sem juros, mas
dá ao banco uma participação em seus lucros. Se a
empresa não cumprir com
o empréstimo ou não ganha
lucros, o banco também
não recebe nenhum lucro.
El Khatib é graduado em
Ciências Contábeis (Universidade de São Paulo),
Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais (Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo) e Doutor em
Administração de Empresas (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).
Além de coordenador, é
professor de Contabilidade
Financeira, Finanças e Auditoria no Fecap.
O senhor diz que o
Brasil tem potencial para
se tornar um eixo de atratividade importante na
América Latina. Por quê?
- Em 2019, os 57 países
membros da Organização
para a Cooperação Islâmica (OCI) importaram mais
de US$ 160 bilhões em
produtos agrícolas, sendo
um pouco mais de 10% re-

Ahmed Sameeer El Khatib: ‘Parte desses
investimentos poderia ser aplicado no Brasil’

presentado pelo Brasil. O
Brasil, antes das discussões
sobre finanças islâmicas, já
era o maior exportador de
carnes Halal (produtos que
respeitam as regras islâmicas) do mundo. Um banco
islâmico é um banco que
possui produtos financeiros
em alinhamento direto com
a religião, assim como os
produtos agrícolas. O Brasil é um parceiro comercial
importante e pode se tornar
um eixo estratégico para
emissão de produtos financeiros islâmicos no âmbito
da América Latina, sobretudo, pela experiência bemsucedida no comércio.
O que precisaria mudar na lei brasileira para

Simplificação das novas regras de ofertas públicas
Anbima propõe à CVM que reúna estudo sobre a estruturação de SPACs

A

Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) enviou na quinta-feira
(8) uma resposta à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) para aaudiência que
propôs uma reforma nas
normas de ofertas públicas
(Minutas de resoluções que
estabelecem o novo arcabouço regulatório das ofertas públicas de distribuição
de valores mobiliários). Os
debates na associação levaram cerca de quatro meses e
envolveram quatro grupos
de trabalho criados exclusivamente para análise do
tema.
Entre os destaques da regulação sugerida está a nova
matriz de ofertas públicas,
que considera o tipo de ativo, de emissor e de investidor para a definição das
informações que devem ser
prestadas, além da necessidade de registro automático
ou ordinário junto à CVM.
De acordo com o regulador, o objetivo das mudanças é simplificar o processo

das ofertas, com a modernização, harmonização e consolidação das regras, o que
também tem o potencial
de redução dos custos de
observância. Neste sentido
também foram traçadas as
nossas contribuições.
A audiência foi dividida
em três partes. Para a minuta A, a resposta da Anbima
destacou a necessidade de
definição do que é uma oferta pública versus as ofertas que não estão sujeitas
às novas regras. “Também
propusemos a exclusão do
novo conceito de investidor institucional, sugerindo
manter a qualificação definida na Resolução CVM 30
(que estabelece a existência
de investidor profissional,
qualificado e geral). Alinhados ao conceito de simplificação, sugerimos ampliar a
objetividade dos novos modelos de prospectos e lâminas das ofertas, além da diferenciação desses materiais
quando se tratar de ofertas
de securitização”, destacou
a Anbima.
Para a minuta B, a asso-

ciação sugeriu a definição
do conceito de instituição
intermediária como aquela
que coordena e estrutura
as ofertas públicas. “Também indicamos a redução
dos custos de observância
para esses agentes, considerando as exigências já atendidas junto à própria CVM
e ao Banco Central. Além
disso, propusemos que o
convênio entre o regulador
e à Anbima para credenciamento das instituições intermediárias siga o modelo
já existente para habilitação
do exercício profissional de
administração de carteiras”,
citou o regulador.
SPACs
Na opinião da Anbima,
uma novidade que a CVM
trouxe nessa consulta foi
a possibilidade de discutir
a estruturação de SPACs
(companhias de propósito
específico) no Brasil. Essas
SPACs são definidas como
sociedades sem operações
comerciais, constituídas estritamente com o intuito de

levantar capital por meio de
uma oferta pública.
“Formamos um grupo
de trabalho para elaborar
um estudo sobre o tema,
que também foi anexado
à nossa resposta ao regulador. Nele, apresentamos a
sugestão de viabilizar operações dessa natureza por
meio da oferta de ações
de companhia aberta. A
ideia é que a oferta tenha
prazo de 24 meses para
o investimento, podendo
ser destinada ao público
em geral, considerando a
possibilidade de resgate
aos investidores que não
concordarem com o investimento futuro”.
Foi incluída também na
resposta da Anbima uma
referência ao Guia de Padronização de Debêntures,
buscando reconhecimento da CVM a esse modelo
e estímulo à sua utilização,
dada a flexibilidade proposta na audiência em relação
ao regime automático de
oferta pública com títulos
padronizados destinados ao
público em geral.

que os bancos islâmicos
pudessem operar no país?
- Será necessária uma
compatibilização da legislação comercial, isto é, precisaríamos ter a autorização
legal para a criação de contratos bancários que respeitem as regras religiosas.
Isso é mais fácil em países
não laicos, mas não é o caso do Brasil. Precisaríamos,
portanto, de uma legislação
específica. Outra mudança
seria na legislação do sistema financeiro comercial,
possibilitando a regulação
e supervisão desses novos
produtos. Por fim, seria
uma mudança, talvez a mais
importante, na legislação

tributária, para que não tenhamos tributação na compra e na venda de ativos
subjacentes, uma vez que
o ganho das operações não
vem meramente do fluxo
do dinheiro (na cobrança de
juros, por exemplo).
Que perfil de cliente
brasileiro estaria no radar
de um banco islâmico?
- O banco islâmico procura boas oportunidades,
seja com clientes islâmicos
ou não islâmicos. Noutras
palavras, procura conceder
crédito em operações que
lhes sejam rentáveis e que,
principalmente, tragam desenvolvimento à sociedade
e não apenas rendimentos
sem geração de riquezas.

BCE tem maior margem
de manobra do que antes
O Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar
em sua reunião de 22 de
julho a orientação futura
(forward guidance) das próximas etapas da sua política.
Em entrevista à Reuters,
Mário Centeno, presidente do Banco de Portugal
(BdP) e membro do Conselho do BCE, salienta que
“numa altura em que estamos revendo a estratégia,
alargando o leeway (liberdade de ação) das trajetórias
de inflação que são admissíveis, é importantíssimo que
a forward guidance esteja
adaptada a este novo enquadramento, caso contrário perderia credibilidade”.
Centeno sublinha, nesta
entrevista, que a autoridade monetária europeia tem
agora “maior margem de
manobra do que antes”,
depois de criar graus de
liberdade na política monetária, especialmente no
contexto de taxas de juro extremamente baixas.
O presidente do BdP adverte que o fato de a nova meta
para a inflação ser simétrica
significa que “desvios positivos ou negativos são igualmente indesejáveis”.
Ainda assim, “a estratégia admite uma inflação
temporariamente e de forma moderada com valores
acima de 2%”. O objetivo da estratégia, disse, é
ver sinais permanentes de
inflação a convergir para 2%, tomando medidas
“contundentes e persis-

tentes” sempre que ela for
muito baixa.
Centeno referiu que as
principais causas do aumento da inflação na Zona Euro
“são eminentemente temporárias” e estão ligadas à
reversão de uma redução do
imposto sobre o valor acrescentado na Alemanha, recuperação dos preços do petróleo e dificuldades nas cadeias
de abastecimento globais.
“A expectativa é que esses
fatores, que irão fazer subir
temporariamente a inflação
em 2021, não permaneçam
e, tanto é assim, que a nossa
previsão para 2023 é de 1,4%,
significativamente abaixo dos
2%”, afirmou à agência.
Centeno disse que o BCE
deve ser cauteloso ao remover as medidas de apoio,
uma vez que as insolvências
e o desemprego tendem a
aumentar nos estágios finais
da recuperação económica,
quando se dá a realocação
de recursos.
Ele adiantou ainda que
o Programa de Compras
de Emergência Pandêmica
do BCE “prevê compras
líquidas até março de 2022
e então, pelo menos até o
final de 2023, haverá uma
fase de reinvestimento”. “E
não está tomada a decisão
de quando é que passamos
do reinvestimento para o
desinvestimento”,
disse.
Quanto ao Programa de
Compra de Ativos (APP),
lançado em 2014, afirmou
que “há expectativa de durabilidade”.

