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Pesquisa constata o alto nível de 
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Instabilidade monetária mundial 
aumentou após o ‘choque’ de Nixon. 
Por Edoardo Pacelli, página 2

Reforma 
trabalhista 
clandestina
cria o ‘Piore’

A Medida Provisória 
1.045/2021, criada para regular si-
tuações emergenciais geradas pe-
la pandemia, foi mutilada na Câ-
mara dos Deputados que acabou 
se transformando em uma nova 
reforma trabalhista, criando uma 
subclasse de trabalhadores. “Se a 
Câmara deixou passar a boiada, 
que o Senado feche essa portei-
ra”, defende Antonio de Oliveira 
Lima, diretor legislativo da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores 
e das Procuradoras do Trabalho 
(ANPT).

Em debate na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado, 
nesta sexta-feira, magistrados, 
procuradores e fiscais do trabalho 
criticaram as mudanças incluídas 
na MP, os chamados “jabutis”. O 
programa Primeira Oportunidade 
e Reinserção no Emprego (Prio-
re), direcionado a jovens entre 18 
e 29 anos, semelhante ao Carteira 
Verde e Amarela, que nem che-
gou a sem ser votado, é um dos 
que mais precarizam as relações 
de trabalho: “Deveria se chamar 
‘Piore’: piora a situação dos tra-
balhadores”, enfatizou Oliveira 
Lima.

O senador Paulo Paim (PT-RS) 
apontou as estatísticas de desem-
prego como refutação de um ar-
gumento central dos defensores 
da MP. Lembrou que antes da 
reforma trabalhista de 2017, no 
Governo Michel Temer, o índice 
de desemprego era menor. Com 
salários menores, ponderou Paim, 
o trabalhador deixa de consumir e 
o empregador fatura menos.

Em cima da 
hora, BC adia 
3ª fase do 
Open Banking

Alegando atender a “demanda 
da estrutura responsável pela go-
vernança da implementação do 
Open Banking no País”, o Banco 
Central, por meio da Resolução 
BCB no 133/2021, alterou a da-
ta de início da implementação do 
compartilhamento do serviço de 
iniciação de transação de paga-
mento Pix (Fase 3), de 30 de agos-
to para 29 de outubro de 2021.

“O pedido feito ao Banco Cen-
tral decorreu decorre da necessi-
dade de ajustes nas especificações 
técnicas, que comprometeu o pra-
zo para realização de testes para a 
certificação das instituições”, afir-
ma o BC. O adiamento foi pedido 
por bancos e fintechs.

Leia sobre as perspectivas do 
Open Banking em “Três pergun-
tas”, página 5.

Inflação sobe 
nos EUA mas 
Fed mantém 
discurso

Um índice importante da infla-
ção dos EUA, observado de perto 
pelo Federal Reserve (Fed), con-
tinuou a aumentar em julho. O 
índice de preços de gastos com 
consumo pessoal (PCE) saltou 
3,6% em julho em relação ao ano 
anterior, o maior aumento em 12 
meses em 30 anos, de acordo com 
os dados do Departamento de 
Comércio.

Incluindo os preços voláteis de 
alimentos e energia, o PCE subiu 
4,2% em relação ao ano anterior. 
O presidente do Fed, Jerome Po-
well, reiterou que a alta inflação 
provavelmente será temporária.

Tim Quinlan e Shannon Seery, 
economistas da Wells Fargo Se-
curities, observaram que, apesar 
de outra retração nos gastos com 
bens, as despesas gerais do consu-
midor cresceram 0,3% em julho 
devido “a ganhos maiores no lado 
dos serviços”.

Em um discurso durante o 
simpósio econômico anual de Ja-
ckson Hole do Federal Reserve 
Bank de Kansas City nesta sexta-
-feira, Powell, disse que a inflação 
nos níveis atuais é motivo de pre-
ocupação, mas reiterou que essa 
preocupação é moderada por uma 
série de fatores que sugerem que 
estes aumentaram as leituras pro-
vavelmente serão “temporárias”.

Distribuição de gás perto
de virar monopólio privado

Na periferia, racionamento de água já é realidade

Bandeiras tarifárias vão subir de 50% a 58%

Sabesp: obras minimizam risco de desabastecimento

Dados da Sabesp, a com-
panhia de saneamento 
de São Paulo, mostram 

que todos os reservatórios paulis-
tas estão no pior nível dos últimos 
cinco anos. No conjunto das re-
presas, o volume de água é 20% 
menor do que o registrado em 
2013, ano anterior à última seca.

Nos dois anos seguintes, 2014 
e 2015, os sistemas Cantareira 
e Alto Tietê quase secaram e a 
população teve que enfrentar 
um racionamento. Desde outu-
bro de 2020, as chuvas na região 
estão abaixo da média, e o últi-
mo outono foi o mais seco em 
20 anos, com recorde em abril, 
quando choveu apenas 7% do 
esperado para todo o mês, infor-
ma matéria da RBA.

“A Sabesp já se posicionou mi-
nimizando a crise e descartando o 
risco de desabastecimento de água 
sob a justificativa de que as obras 
de transposição tornaram o siste-
ma mais resiliente. Mas, na peri-
feria da capital paulista, a memó-
ria relacionada a dias sem água e 
armazenamento feito em garrafas 
PET e bacias ainda está na mente 
dos moradores. E é uma lembran-
ça revivida todas as noites e em 
muitos finais de semana”, mostra 
a RBA.

Na periferia, a falta de água é 
constante, afetando até mesmo 
os pequenos negócios. A Sabesp 
justifica que não há corte no for-
necimento, mas sim a redução de 
pressão na rede para diminuir a 

perda de água com vazamentos.
A expectativa é que a situação 

das represas tenha um alívio na 
primavera e no verão, com a volta 
das chuvas. Mas há o risco de o 
fenômeno La Niña ocorrer nova-
mente este ano, levando uma nova 
redução das chuvas.

Nomeado para a Secretaria de 
Projetos e Ações Estratégicas do 
Governo de São Paulo na sema-
na passada, o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados Rodrigo 
Maia disse que a prioridade da 
pasta recém-criada será privatizar 
a Sabesp.

Entidade antecipa que consumidor pagará mais caro

Monopólios e oligopólios pri-
vados regionais e nacionais vêm 
assumindo parcela significativa 
no mercado brasileiro de óleo e 
gás. “Com a venda da Gaspetro, 
por exemplo, a Compass herdará 
a participação acionária de 19 das 
27 distribuidoras de gás natural 
do país, participações que variam 
entre 23,5% e 100%. A Cosan fi-
cará com aproximadamente 80% 
do mercado de distribuição de 
gás natural nos estados. Um ver-
dadeiro desastre para o consu-
midor brasileiro, que pagará cada 
vez mais caro pelos produtos de-
rivados de petróleo e gás”, prevê 
o economista Eric Gil Dantas, do 

Instituto Brasileiro de Estudos 
Políticos e Sociais (Ibeps).

Os ativos da Petrobras têm 
atraído o interesse de muitas em-
presas internacionais. É o caso da 
BR Distribuidora – que acaba de 
mudar seu nome para Vibra Ener-
gia – cuja privatização ocorreu no 
mercado acionário brasileiro e, 
hoje, 43% de suas ações estão nas 
mãos de estrangeiros.

As privatizações feitas pela es-
tatal brasileira estão sendo conta-
bilizadas pelo Observatório Social 
da Petrobras (OSP), que criou o 
Privatômetro. Os ativos vendidos 
entre janeiro de 2015 e julho de 
2021 somam R$ 231,5 bilhões, 

segundo o OSP. Os dados foram 
atualizados após divulgação do 
balanço trimestral da companhia, 
em 4 de agosto. Os valores em re-
ais já estão deflacionados para ju-
nho, convertidos do dólar, a partir 
do câmbio de cada ano analisado.

Em termos setoriais, a maior 
privatização em 2021 foi na distri-
buição/revenda (BR e Gaspetro), 
que totalizou R$ 13,34 bilhões. 
Em seguida, o refino, com a venda 
da primeira refinaria, a Rlam. Pos-
teriormente, a área de Exploração 
e Produção (E&P), que teve qua-
tro campos/polos adquiridos por 
empresas privadas, no valor total 
de R$ 2 bilhões. Página 6

Sistema Cantareira quase secou em 2014

A partir de setembro, a ban-
deira tarifária vermelha patamar 
2 terá um aumento entre 50% e 
58%, o que levará o valor extra 
cobrado aos consumidores de 
R$ 9,49 para entre R$ 14 e R$ 
15 por cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos.

Considerando o consumo 
médio das famílias brasileiras 

de 160 kWh, significa que em 
média o reajuste da tarifa deve 
impactar em torno de R$ 24 a 
mais na conta mensal. A deci-
são é da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) que 
informará até a próxima terça-
-feira, o percentual exato do 
reajuste, segundo o jornal O 
Globo.
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A Guerra do Vietnã e o Sistema Econômico Mundial
Por Edoardo 
Pacelli

O leigo pode se 
perguntar o que 
a guerra vietna-

mita e a economia mundial 
têm em comum. No en-
tanto, a conexão é muito 
mais lógica do que se possa 
pensar. De fato, até 1945, 
o chamado “padrão ouro” 
estava em vigor nas econo-
mias mundiais, em que o di-
nheiro só podia ser emitido 
pelos Bancos Centrais, na 
proporção das reservas de 
ouro detidas pelo Estado, e 
era conversível, a qualquer 
momento, por qualquer 
portador.

A situação financeira de 
vários países, na época da 
Primeira Guerra Mundial, 
durante a qual os Estados 
beligerantes tiveram que 
emitir muito mais dinheiro, 
em comparação com as re-
servas de ouro efetivamen-
te possuídas, piorou ainda 
mais durante a Segunda 
Guerra Mundial, gerando 
a assinatura do chamado 
acordo “gold standard”, 
ouro padrão cambial, nego-
ciado em 1944, em Bretton 
Woods, New Hampshire, e 
que entrou em vigor no fi-
nal da guerra, em 1945.

O que dizia esse acordo? 
A novidade foi a dolariza-
ção. A moeda de referência 
passou a ser o dólar, as de-
mais moedas eram vincula-
das ao dólar, por um siste-

ma de taxas de câmbio fixas, 
e o próprio dólar podia ser 
emitido com base nas re-
servas de ouro disponíveis. 
Apenas o dólar, portanto, 
poderia ser convertido em 
ouro, e apenas os bancos 
centrais poderiam realizar 
essa operação.

Richard Nixon, durante 
a Guerra do Vietnã, exa-
tamente em 15 de agosto 
de 1971, decidiu suspender 
temporariamente a conver-
sibilidade do dólar, durante a 
Guerra do Vietnã. Na verda-
de, os custos do longo con-
flito (que começou em 1959 
e entrou em sua fase cul-
minante, com intervenção 
militar direta americana, em 
1965) e, ao mesmo tempo, o 
aumento dos gastos sociais, 
devido ao programa Grande 
Sociedade, promulgado pelo 
presidente Johnson, forçou 
o banco central dos Estados 
Unidos, o Federal Reserve, a 
emitir muito mais dinheiro 
do que as reservas de ou-
ro, como ocorrera nas duas 
guerras mundiais.

O dólar inflado estava 
perdendo valor e cada vez 
mais sujeito à especula-
ção internacional. Em um 
anúncio histórico na televi-
são, Nixon estava cautelosa-
mente otimista sobre a con-
clusão iminente do longo 
conflito no Vietnã e lançou 
um programa econômico 
para uma “nova prosperida-
de” na paz, que se seguiria.

Como primeira iniciati-

va, cortou os impostos que 
pesavam sobre o trabalho, 
para aumentar o emprego; 
para combater a inflação, no 
entanto, ele impôs controles 
para congelar os preços; para 
proteger a produção ameri-
cana, introduziu tarifas e, por 
fim, para estabilizar o dólar e 
protegê-lo “dos especulado-
res”, que segundo ele eram 
os únicos a ganhar com a cri-
se, tirou o dólar do ouro.

Não demorou mais de 
um ano para o sistema, nas-
cido em Bretton Woods em 
1944, entrar em colapso em 
todo o mundo (no mundo 
todo?). A iniciativa do pre-
sidente americano ficou pa-
ra a história como o “cho-
que de Nixon”.

Quais foram as consequ-
ências? Os bancos centrais 
e os Estados tornaram-se 
muito mais livres para con-
trolar a emissão de dinheiro. 
Para apoiar o crescimento e o 
emprego, na verdade, agora é 
prática consolidada aumen-
tar a liquidez, como fizeram 
Alan Greenspan (que tam-
bém “nasceu” como defen-
sor do padrão ouro), após os 
fatos de 11 de setembro de 
2001; Ben Bernanke, após a 
Grande Recessão de 2008; e, 
finalmente, Jerome Powell, o 
atual presidente do Federal 
Reserve, na América do Nor-
te, que considera o desastre 
econômico causado pela 
pandemia de Covid-19 tal 
como um evento de guerra.

Na União Europeia, ati-

tude muito semelhante foi 
adotada pelo atual primei-
ro-ministro italiano, Mario 
Draghi, em 2012, à época, 
presidente do Banco Cen-
tral Europeu. Em plena cri-
se da dívida soberana, ele 
discursou, ficando famoso, 
para a história, pela expres-
são “Whatever it takes”, is-
to é, “Custe o que custar”, 
que se tornou a base das in-
jeções de liquidez do BCE, 
o Banco Central Europeu, 
atividade que só é possí-
vel num sistema monetário 
completamente desvincula-
do do ouro.

Hoje, os economistas es-
tão divididos sobre quanta 
liquidez colocar no sistema 
e se devem ou não manter 
a independência do banco 
central, ao invés de sujeitá-
-lo ao controle direto do 
governo, concordando com 
o fato de que o dinheiro é 
fiduciário (“moeda fiduciá-
ria”) e não vinculado a uma 
mercadoria física, como o 
ouro.

Os resultados de tal po-
lítica financeira são mistos, 
mas impressionantes. Por 
um lado, a liquidez global, 
o chamado M2 (dinheiro, 
mais depósitos em conta-
-corrente, mais todos os ati-
vos com alta liquidez e cer-
tos valores), cresceu 5 vezes 
em um quarto de século: de 
20 para 100 bilhões de dóla-
res americanos.

Especialmente nos últi-
mos 20 anos, injeções de 

liquidez, sem preceden-
tes, durante a Grande Re-
cessão e a crise devido à 
pandemia levaram a uma 
mudança real do sistema 
e à explosão da dívida 
pública mundial que, de 
acordo com as estimativas 
do Fundo Monetário Inter-
nacional, hoje, equivaleria a 
277 trilhões de dólares ame-
ricanos, equivalente a 365% 
do Produto Interno Bruto 
mundial! Esse sistema de 
endividamento é sustentá-
vel? De acordo com a Esco-
la Austríaca de Economia, 
uma escola econômica mi-
noritária, corremos riscos 
inaceitáveis.

Concluindo. Esses 50 
anos que nos separam do 
discurso de Nixon levaram 
a uma piora do padrão geral 
de vida e a um aumento sig-
nificativo das desigualdades 
entre ricos e pobres. Isso 
não significa que a pobreza 
tenha aumentado; na verda-
de, quase nunca assistimos a 
um empobrecimento geral 
da sociedade. O que acon-
teceu é que não ficamos ri-
cos, como poderíamos ter 
ficado.

O Economic Policy Ins-
titute calculou que a produ-
tividade nos EUA cresceu 
246%, de 1948 a 2017, e 
os salários, 115%. O fato 
contrastante, porém, é que, 
até 1971, salários e produ-
tividade cresceram lado a 
lado; ainda que, em alguns 
momentos, no início dos 

anos 1950, os salários cres-
cessem mais rápido do que 
a produtividade. A diferen-
ça se tornou cada vez maior 
a partir de 1971.

Outra nota negativa fica 
evidente nos dados relativos 
à inflação acumulada nos 
EUA, que se mantiveram, 
substancialmente, estáveis até 
1971 (exceto por alguns picos 
devidos às guerras), mas em 
constante crescimento, após 
1971: de 1920 a 1970, passou 
de 98% para 306%, enquan-
to, de 1971 a 2015, passou de 
306% para 2326,6%. A infla-
ção funciona como uma tri-
butação invisível: reduzindo 
o poder de compra e erodin-
do as economias.

Por último, mas não 
menos importante, os fe-
nômenos de hiperinflação 
aumentaram enormemente 
após a introdução do novo 
sistema. Foram seis de 1916 
a 1921, incluindo a famosa 
hiperinflação alemã, cinco 
de 1941 a 1946, por ocasião 
da Segunda Guerra Mun-
dial. Mas depois de 1971, 
tivemos 28 hiperinflações 
de 1971 a 1996 e mais dois 
(Zimbábue e Venezuela) 
depois do ano 2000. Por-
tanto, não podemos deixar 
de notar que a instabilidade 
monetária aumentou, enor-
memente, após o “choque” 
de Nixon.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Consultor(a): quem é você?
Por Luiz Affonso 
Romano

Pode ser muita coisa. 
O consultor Ma-
quiavel diagnostica-

va o ambiente e montava 
“estratégias” para os Mé-
dicis unificarem os prin-
cipados e permanecerem 
mais tempo e mais fortes 
no poder. Aristóteles foi de 
Alexandre. Sêneca, de Ne-
ro. Aqui, ainda confundem 
consultores profissionais 
com auditores, assessores, 
intermediários e lobistas, 
atividades outras que nada 
têm a ver com consultoria.

E temos nós, algumas 
centenas de consultores 
brasileiros – profissionais 
dedicados – diagnosticando 
com o cliente o “real pro-
blema” e tentando ajudá-lo 

a resolver os organizacio-
nais e os mercadológicos 
das empresas, agora em am-
biente recessivo, após anos 
e anos sob intervenção, até 
policial, seguido de descon-
trole total com inflação tan-
genciando 90% ao mês (dé-
cadas de 60, 70 e 80).

Esse nosso consultor, o 
que faz ele? Pois faz – e a re-
cente pesquisa anual do Perfil 
das Empresas de Consultoria 
no Brasil confirma – justa-
mente, consultoria.

Mas em que consiste a 
consultoria? Ora, ela, para 
nós, são serviços temporá-
rios e interativos, executa-
dos por um ou mais con-
sultores – independentes 
e externos – que ajudam o 
gestor (i) prevenir/corri-
gir problemas, identificar, 
analisar e interpretar o “re-

al problema”; (ii) elaborar 
diagnósticos; (iii) buscar 
alternativas à solução; (iv) 
a implementar a mais apro-
priada; (v) e a despertar pa-
ra novas oportunidades.

Ademais, nossa recente 
Pesquisa de 2020 (hotmart.
com/product/perfil-das-
- e m p r e s a s - d e - c o n s u l -
t o r i a - d o - b r a s i l - 2 0 2 0 /
D45889630Q) – agora atu-
alizando e até confirmando 
tendências já detectadas 
nas anteriores, desde 2011, 
constatou, dentre outros 
achados/resultados:

Faixa de faturamento: 
a pesquisa assinala o núme-
ro expressivo de pequenas 
empresas de consultoria 
(83,6%), confirmando que 
os consultores hoje prefe-
rem a autonomia e formam 
parcerias para determina-

dos trabalhos, podendo ser 
retomada em outra oportu-
nidade ou não, dependendo 
da área de atuação e do ser-
viço contratado;

Local do trabalho dos 
serviços de consulto-
ria: escritórios do cliente 
(26,5%), confirmando a 
tendência pelo home office 
e coworking (61,6%); e

Faixa etária: predomina 
a de 40 a 59 anos (36,5%).

Queremos crer que o 
Perfil da Consultoria no 
Brasil deste ano (fechado 
em dezembro 2020) denota 
cada vez maior engajamen-
to e motivação do consultor 
com referência a sua pró-
pria consultoria e curiosida-
de do que pensam e fazem 
seus colegas.

O consultor parece que-
rer cada vez mais conhecer 

e ser conhecido, se inte-
grando no seu grupo e con-
firmando assim, inclusive, a 
tendência – observada em 
nível internacional – de um 
número cada vez maior de 
serviços em parceria.

Além disso, e mais im-
portante ainda, foi o alto 
nível de satisfação – 83,9% 
– com sua própria atividade 
de consultoria, quando pes-
quisas reiteradas – isso em 
todo mundo – constatam 
que mais de 60% dos em-
pregados graduados – mes-
mo de grandes organiza-
ções – indústria, comércio, 
pública, empresas interna-
cionais – se confessam des-
motivados, desinteressados 
e até alheios aos objetivos e 
destino das empresas onde 
trabalham.

Já os que se dizem con-

sultores, sem ser, aparecem 
em noticiários outros com 
expressões tristonhas ape-
sar dos ganhos descomu-
nais num só mês.

Também e novamente se 
confirma o elevado número 
de consultores do sexo fe-
minino (40,3%), indicando 
quem sabe, quebra de pre-
conceito e apontando alter-
nativa importante de carreira 
para um número cada vez 
mais expressivo de mulheres.

Assim, podemos confor-
tavelmente constatar o que 
realmente faz, como traba-
lha e até como pensa esse 
nosso verdadeiro, real e ín-
tegro consultor brasileiro.

Luiz Affonso Romano é consultor 
empresarial e de pessoas, autor do 

Perfil das Empresas de Consultoria no 
Brasil e conselheiro da ABCO.
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Governo esvazia ANS e 
ensaia novo marco legal

Sem muito alarde, o Governo Federal ensaia a elabora-
ção de um novo marco legal para o Sistema de Saúde 

Suplementar. Por meio do Decreto 10.236, de 11 de fever-
eiro de 2020, revitalizou o Conselho Nacional de Saúde 
Suplementar (Consu). O colegiado, que funciona no 
âmbito do Ministério da Saúde, mas conta com a partici-
pação de representantes de outras pastas, como Casa Civil 
e Economia, estará encarregado de articular as propostas 
do governo. A agência regulatória (ANS), que está sem a 
diretoria completa faz tempo, fica cada vez mais como a 
Agência Nacional [dos planos] de Saúde.

Os hospitais do Rio, representados pelo Sindhrio, se 
movimentam para participar das discussões. Não raro, re-
gras que favoreceram unilateralmente um “ator” acabaram 
por prejudicar o sistema como um todo. Ainda mais em 
um modelo em que muitas vezes quem contrata um plano 
não é quem utiliza os serviços, nem são as operadoras de 
planos que efetivamente prestam os serviços, mas sim os 
hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios e profis-
sionais da área médica.

No combate à Covid-19, dos 45,8 mil leitos de UTIs 
existentes no Brasil, cerca da metade (23 mil) estão na 
rede particular, que atende a 48 milhões de pessoas. O 
SUS atende muitas vezes a esse público que tem plano, 
além dos demais 70 milhões de brasileiros.

O SindhRio e a Federação dos Hospitais (Feherj), com 
o apoio do Sindicato de São Paulo (SindHosp) e de outras 
entidades setoriais, realizarão em 22 de setembro o we-
binário “Saúde Suplementar e Desenvolvimento”. “Este é 
o momento certo para um debate que envolva prestado-
res de serviços de saúde, operadoras de planos, governo, 
agência regulatória e sociedade civil”, afirma Guilherme 
Jaccoud, presidente do SindhRio e da Feherj.

Mãos ao alto

A afirmação para comprar um fuzil em vez de feijão 
será uma sugestão para adotar uma forma miliciana de 
fazer compras no supermercado? Ou o preço do parceiro 
do arroz, em viés de alta, vai superar o da arma?

Rápidas

A ministra Grace Mendonça lança Democracia: Substanti-
vo Feminino (Grupo GEN / Editora Forense), com análises 
e reflexões sobre a democracia e a parcela de colaboração 
das mulheres. Nestas segunda e terça, 18h, haverá um 
simpósio online para debater o tema, pelo canal do GEN 
Jurídico no YouTube *** O Instituto Jelson da Costa 
Antunes (IJCA) realizará nesta terça-feira, às 16h, a live 
“Preparação e ingresso no mundo do trabalho”, com a 
gerente de Gente e Gestão da Ambev, Nathalia Totti, 
e a gerente de RH do Grupo JCA, Simone Poubel. No 
instagram.com/instituto.jca *** “Growth hacking”, uma 
estratégia empresarial que usa criatividade e indicadores 
para ganhar mais exposição no mercado, será tema de 
debate dia 2, às 19h, com Bruno Ruy e Julian Tonioli, 
da Auddas. Inscrições: conteudo.auddas.com/webinar-
growth-hacking#rd-form-joq3m2m5 *** Os presidentes 
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), Manoel Murrieta, e o da Associação Na-
cional dos Procuradores da República (ANPR), Ubiratan 
Cazetta conversam com o ministro Luis Felipe Salomão 
(STJ) sobre a PEC 32/2020 no podcast “Conversa com o 
Judiciário”, da Revista Justiça & Cidadania. Disponível nas 
plataformas de streaming.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
50ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 315,317,319 - C CASTELO
Tel.: (21) 3133-3173 - E-mail: cap50vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE E
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS

DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR ANTAKI & ANTAKI
ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de
ESPÓLIO AMARO FREITAS DE ARAÚJO -

PROCESSO Nº 0091631-32.2014.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FERNANDA ROSADO DE SOUZA – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessa-
dos, e especialmente ao(s) condôminos(es) supramencionado(s)
- ESPÓLIO AMARO FREITAS DE ARAÚJO e seu inventariante CEL-
SO PINTO DE ARAÚJO - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  MODALI-
DADES PRESENCIAL E  ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará dis-
ponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo
05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual
ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 15/09/2021 às
14:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segun-
do Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será
encerrado no dia 17/09/2021 às 14:00h. O Leilão presencial será
realizado e encerrado simultaneamente na(s) data(s) e horário(s)
supramencionado(s), no seguinte local: Auditório do Sindicato
dos Leiloeiros, situado na Avenida Erasmo Braga, nº 227, Sala
1008 - Castelo - 20020-000. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme
laudo de avaliação às fls. 912e) Apartamento 301 Do Edifício Situ-
ado Na Rua Edmundo Lins, N° 31 - Copacabana – Rio De Janeiro/
RJ – 122m²; Matriculado no 5º RGI sob o nº 125.906e na Prefeitura
sob o nº IPTU: 0232034-9 – C.L.: 077370. (...) AVALIO o imóvel aci-
ma descrito em R$ 1.050.000,00 (Um milhão e cinquenta mil re-
ais) E para que chegue ao conhecimento de todos os interessa-
dos, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (ESPÓLIO AMARO FREITAS DE
ARAÚJO, seu inventariante CELSO PINTO DE ARAÚJO e a
Meeira CREMILDA PINTO DE ARAÚJO) intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL
NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICA-
DO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEI-
RO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 02 de agosto de 2021. Eu,
digitei _, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo _. (ass.) FERNANDA
ROSADO DE SOUZA – Juiz de Direito.

Cooperativa Bangu Taxi Service Ltda.
Rua Santa Cecília, nº 5, Bangu, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21810-080

CNPJ - 08.106.553/0001-35 (NIRE 334.0004731-1)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 Cooperativa de Motoristas Bangu Taxi Service Ltda, CNPJ: 08.106.553/
0001-35, representada neste ato por seu Diretor Presidente, convoca os
seus 20 cooperados no gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em
Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 14 de Setembro de 2021,
na sua sede própria, situada na Rua Santa Cecília, nº5, Bangu, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 21810-080, com 1ª convocação às 13 horas com a presença
de 2/3 dos cooperados, em 2ª convocação às 14 horas com metade mais um
dos cooperados e em 3ª e última convocação às 15 horas com a presença
mínima de 10 cooperados para deliberarem sobre a seguinte pauta abaixo: 1.
Prestação e Aprovação de contas do período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 2021.
MARCELO PERES IGNACIO ROQUE

Diretor Presidente.

QUARTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: O MM Juiz de Direito Dr.(a) Mario Cunha Olinto Filho - Juiz de Direito 
do Cartório da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, na forma 
da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de 
“Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) 
- Direito Civil” nº 0002035-44.2004.8.19.0209 (2004.209.002123-4) em 
curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente o executado a seguir relacionado SORAIA DE ALMEIDA 
GALIZA JUNQUEIRA, para ciência e cumprimento do que se segue: INTIME-
SE A EXECUTADA nos termos do art. 523, caput e parágrafo 1º, para, no 
prazo de 15 dias, pagar o débito no valor de R$ 31.386,47 (fls. 400), sob 
pena de acréscimo de multa de dez por cento (10%) sobre o debito e de 
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez porcento) sobre o débito 
exequendo e de que este Juízo funciona na Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º 
andar, CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-
8807/8920, e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2021. Eu, Eliane Madeira Couto - Auxiliar / 
Assistente de Gabinete - Matr. 01/21930, digitei. E eu, Fernanda Celia Abreu 
Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo.

Cartão de crédito continua 
sendo o grande vilão
Endividamento das famílias cresce 69,7% no semestre

O primeiro semes-
tre de 2021 aca-
bou com 69,7% 

das famílias brasileiras en-
dividadas, segundo a Pes-
quisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consu-
midor (Peic), realizada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

Para o professor Paulo 
César Pereira da Silva, do 
curso de Ciências Contá-
beis do Centro Universitá-
rio de João Pessoa (Unipê), 
um dos motivos para esse 
alto percentual é a pande-
mia, que comprometeu o 
orçamento das famílias, 
principalmente de classes 
sociais mais baixas, além 
do desemprego e a conse-
quente queda no poder de 
compra. Nesse cenário, o 
uso indevido do cartão de 

crédito pode potencializar a 
inadimplência quando com-
promete mais do que o or-
çamento suporta.

“Vivemos uma crise eco-
nômica, com pessoas so-
frendo com a redução de 
renda, desemprego e infla-
ção mais elevada.

Rotativo

Essa pesquisa aponta ain-
da que a proporção das fa-
mílias que utilizam o cartão 
de crédito, por exemplo, co-
mo principal tipo de dívida, 
alcançou a máxima do in-
dicador: 81,8% do total de 
famílias. Diante disso, meu 
alerta é que o cartão de cré-
dito continua sendo o gran-
de vilão do brasileiro, isso 
se considerarmos os juros 
de operações no rotativo”, 
ressalta.

O especialista explica que 
apesar de o Banco Central 
ter tentado intervir, norma-
tizando que só poderia ser 
possível usar o rotativo do 
cartão por dois meses se-
guidos, a modalidade ainda 
é um problema. “Quando 
se ultrapassa esse limite, 
as operadoras de cartão de 
crédito ficam obrigadas a 
oferecer modalidades de 
parcelamento do valor uti-
lizado no rotativo mas, ain-
da assim o cartão continua 
sendo uma das modalida-
des de crédito mais caras do 
mercado”, alerta.

Já segundo o Indicador 
de Demanda do Consumi-
dor por Crédito da Serasa 
Experian, a procura por re-
cursos pelos brasileiros teve 
um aumento de 14,3% em 
julho, com relação ao mês 
anterior. A alta foi puxada 

pelo Nordeste, cujo cres-
cimento no período foi de 
17,8%. Norte e Sul também 
se destacam.

A análise por renda mos-
tra que aqueles com ganhos 
mensais de até R$ 500 ti-
veram aumento acima da 
média total, de 16,4%, con-
sideração o comparativo 
entre junho e julho deste 
ano. Na sequência apare-
cem os que ganham de R$ 
500 a R$ 1.000.

Os dados de julho de 
2021, com relação ao mes-
mo mês do ano anterior, re-
velam uma alta de 22,3%. O 
índice foi puxado pelo Nor-
deste, com alta de 32,5% no 
período. Os brasileiros com 
ganhos mensais de até R$ 
500 ficaram acima da média 
total (31,8%), assim como 
os que ganham de R$ 500 a 
R$ 1.000 (22,9%).

Inflação anualizada das indústrias já chegou a 21,39%
O Índice de Preços ao 

Produtor, que mede a va-
riação de preços dos pro-
dutos na saída das fábricas, 
registrou inflação de 1,94% 
em julho deste ano. A taxa 
é superior ao 1,29% de ju-
nho deste ano, mas inferior 
aos 3,22% de julho de 2020. 
Com o resultado de julho, o 
IPP acumula taxas de infla-
ção de 21,39% no ano (mais 
do que os 19,38% registrados 
em todo o ano de 2020) e de 
35,08% em 12 meses. Os da-
dos foram divulgados nesta 
sexta-feira pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Em julho, 20 das 24 ativi-
dades industriais pesquisadas 
tiveram alta de preços em 
seus produtos, com destaque 
para os alimentos (2,09%), 
refino de petróleo e produ-

tos de álcool (3,26%), in-
dústrias extrativas (3,61%) e 
metalurgia (3,68%). Quatro 
atividades apresentaram de-
flação (queda de preços): má-
quinas, aparelhos e materiais 
elétricos (-1,37%), produtos 
de fumo (-0,51%), produtos 
têxteis (-0,49%) e produtos 
de madeira (-0,18%).

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria, a principal alta em 
julho veio dos bens de con-
sumo semi e não duráveis 
(2,22%). Os demais seg-
mentos tiveram as seguin-
tes taxas de inflação: bens 
de capital, isto é, máquinas 
e equipamentos usados no 
setor produtivo (2,14%), 
bens intermediários, isto é, 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(1,90%), e bens de consu-

mo duráveis (0,76%).
Segundo a Agência Brasil, 

a falta de insumos e matéria-
prima vem sendo agravado 
nos últimos meses. A ex-
pectativa do levantamento 
realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
no primeiro trimestre de 
2021, que 73% das empresas 
da indústria geral (extrativa 
e de transformação) e 72% 
das empresas da indústria 
da construção encontravam 
dificuldades em obter os 
insumos e matérias-primas 
produzidos no Brasil. Dessas 
42% preveem melhora ape-
nas para o segundo semestre 
e 14% só veem um cenário 
mais positivo em 2022.

O consultor e sócio fun-
dador da Partner Consul-
ting Rui Rocha alerta que 
o mercado vem entenden-

do uma melhoria gradual 
do cenário econômico, no 
entanto, segundo ele não é 
uma tarefa fácil se planejar 
pós-crise sanitária, exigindo 
algumas habilidades do em-
presário e das organizações, 
até mesmo pelo momento 
turbulento que vivemos. 
“Nesse momento é neces-
sário entender o quanto 
o segmento foi afetado, o 
quanto foi prejudicado o 
seu ambiente de negócio 
com os efeitos da pandemia 
e quais foram as mudanças 
predominantes nesse perío-
do, possibilitando uma revi-
são do modelo de trabalho 
daqui para a frente. É um 
legado da pandemia, um 
aprendizado que vai durar 
gerações e vai nos ensinar a 
rever os modelos de negó-
cio”, salienta.
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Professora e somelier
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Zodíaco dos  
Vinhos: Sagitário
Sagitário é um signo cheio de referências que ajudam a 

qualificá-lo. É um signo do elemento Fogo, terceiro do 
trio antecedido por Áries e Leão, o que já prenuncia bastan-
te energia, uma energia de expansão.

O planeta regente de Sagitário é Júpiter, o maior do sistema 
solar em diâmetro e massa, sendo que esta é 2,5 vezes a massa 
de todos os outros planetas juntos. O planeta tem uma rotação 
muito rápida e é conhecido pela sua grande mancha vermelha, 
cujo tamanho é duas vezes o da Terra e é resultante de uma 
tempestade contínua, com ventos de até 650km/h.

Júpiter, para a mitologia romana, e Zeus, para a grega, 
é o Rei dos Deuses; Deus dos Raios e Trovões que coloca 
ordem no mundo, mas que também é meio “mulherengo”, 
pai de outras divindades, frutos de seus relacionamentos 
com deusas, ninfas e mortais. Finalmente, Sagitário está 
associado a Quíron, um centauro (metade homem e me-
tade cavalo), conhecido pela inteligência e sensatez, mas 
com um perfil às vezes irracional, que cultiva a liberdade 
e a satisfação de seus instintos a qualquer preço. De tan-
tas referências, podemos ressaltar que se trata de um signo 
que dota os seus regidos de muita energia e movimento. O 
“jupiteriano” se espalha pelo mundo, cria conexões e deixa 
seus frutos em vários lugares. Frequentemente é descrito 
como o signo dos viajantes, de temperamento curioso e 
otimista, adaptável a várias circunstâncias – uma compa-
nhia alegre, um aventureiro.

É hora do nosso personagem transeunte trocar as in-
tensas fusões passionais escorpianas pela emocionante vida 
de “marinheiro”. Assim, os vinhos sagitarianos devem ter 
uma vibração acessível. Essa vibração pode vir de sua cor, 
seus aromas, sua acidez. No caso dos tintos, mesmo ro-
bustos, sua concentração tânica não pode desfavorecer sua 
expansão mundial, sua aceitação em contextos diversos. As 
cepas sagitarianas são calorosas e acessíveis, adaptáveis a 
várias regiões e paladares.

No primeiro decanato, temos um sagitariano menos popu-
lar, ainda marcado pela discrição e profundidade escorpiana. A 
cepa em questão é pouco conhecida mundialmente e é oriun-
da da Península Ibérica – vinificada especialmente no Noroes-
te da Espanha, onde se chama Mencía, e na região do Dão, em 
Portugal, com o nome de Jaen. É uma cepa que tem tudo para 
se difundir facilmente, por ter elementos fáceis de agradar o 
grande público: alta concentração de cor, aromas expressivos 
de frutas vermelhas e pretas, com uma estrutura encorpada e 
equilibrada pelas frutas, álcool e boa acidez.

A cepa clássica sagitariana é a Merlot, uma das varieda-
des mais plantadas no mundo, que gera vinhos varietais, 
mas também é uma das protagonistas do nobre corte bor-
dalês, em parceria com a Cabernet Sauvignon. A Merlot 
possui boa concentração de cor, aromas mais adocicados 
de frutas pretas, como amora e ameixa, baunilha, choco-
late e taninos medianos. Quando a proporção de Merlot é 
maior no corte bordalês, certamente o vinho se apresenta 
mais macio e pronto para ser bebido mais cedo, mesmo 
que mantendo certa potência e estrutura.

A sagitariana do terceiro decanato é outra cepa campeã 
de plantação no mundo. Chardonnay está em quase todos 
os países – em muitos, como a mais vinificada dos vinhos 
brancos e como coparticipante na produção de espuman-
tes, já que compõe o corte Champenoise. Versátil e no-
bre, faz vinhos de alta acidez e mineralidade, vinhos mais 
simples e frutados ou vinhos brancos mais estruturados 
e untuosos, com passagem por madeira. Dependendo do 
clima e do objetivo enológico, sempre haverá lugar para a 
Chardonnay. Ela é sinal de bons negócios e atende bem aos 
projetos ambiciosos dos capricornianos, que vêm a seguir!

Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por Mí-
riam Aguiar. Turmas abertas para o Passaporte França da CAFA 
Bordeaux e para o IWC da norte-americana ISG. Instagram: @
miriamaguiar.vinhos. Blog: miriamaguiar.com.br/blog

Sancionada a Lei da Hemoglobina Glicada

spcomunicacao256@gmail.com

SILVIA PEREIRA 
ENTREVISTA

Por iniciativa do 
médico sanitarista 
Izidoro de Hiroki 

Flumignan e de autoria do 
deputado estadual Samuel 
Malafaia (DEM), foi san-
cionada pelo governador 
Cláudio Castro (PL) a Lei 
de 9.336, que obriga labo-
ratórios públicos e privados 
a comunicarem à Secretaria 
Saúde as dosagens alteradas 
da hemoglobina glicada, 
que tem por finalidade a 
prevenção do diabetes.

A seguir, para explicar 
maiores detalhes sobre o 
ganho que a população com 
diabetes terá a partir dessa 
Lei, converso com o médi-
co Izidoro Flumignan:

O que o levou a apre-
sentar para o Legislativo 
fluminense, a sugestão 
de lei sobre a hemoglobi-
na glicada?

Sem dúvida, o fato que 
me inspirou, foi a experiên-
cia vitoriosa do Estado de 
Nova York, que utiliza essa 
técnica desde 2005 para a 
prevenção do diabetes. Lá, 
a doença chegou a atingir 
a marca de 10,5% entre os 
adultos vítimas do diabetes. 
Por isso, acredito que utili-
zar essa mesma técnica co-
mo instrumento de preven-
ção para a população do Rio 
de Janeiro, que dispara hoje 
no ranking, com o maior ín-
dice de pessoas com diabe-
tes em todo o país, e que ge-
ra um gargalo de 11% entre 
mulheres, e 8% entre os ho-
mens, segundo estudos do 
Ministério da Saúde. Feliz-
mente aqui no Brasil, temos 
a vantagem de contar com 
a poderosa ferramenta do 
SUS como aliada, que é to-
talmente gratuita. E quanto 
aos laboratórios privados, a 
dosagem da hemoglobina 
glicada é um exame de san-
gue de baixo custo, com um 
patamar módico de apenas 
R$ 10 por pessoa.

Mas o sistema de saú-
de americano não é bem 
diferente do nosso mode-
lo?

Sim, é verdade. O sis-
tema de saúde dos EUA é 
muito fragmentado, pois foi 
construído por centenas de 
planos de saúde privados 
sem uma articulação or-
questrada. Já no Brasil po-
demos fazer bem melhor, 
que, como já disse, temos o 
SUS como cenário, com as 
equipes de Saúde da Família 
que poderão ir pessoalmen-
te na casa desses pacientes, 
que estão com o diabetes 
mal controlada levando 
o tratamento adequado, e 
com essa lei garantirá apoio 
ás pessoas acometidas pela 
doença. Cabe informar que 

esta lei já está enquadrada 
na Regulamentação Geral 
de Proteção de Dados, fato 
fundamental, que assegura a 
privacidade do paciente.

Afinal, o que é hemo-
globina glicada e como 
se dará este exame de 
triagem na busca pelo 
paciente diabético?

A hemoglobina glicada 
é o principal “indicador da 
média glicêmica do sangue”, 
é uma espécie de espelho 
cujo percentual gradua o ní-
vel de gravidade do diabetes 
e assim facilita as tomadas 
de decisões médicas. Por 
exemplo, o nível normal é 
até 5,7%; acima disto, é um 
indicador de tendência ao 
diabetes; no entanto, se esti-
ver com 6,5% a 7,5%, signi-
fica que a doença está bem 
controlada. Porém, acima 
disto, demonstra falta de 
controle da doença. Portan-
to, esses números poderão 
subsidiar muitas ações de 
saúde pública, tanto quanto 
prevenir a doença, e, evitar 
consequentemente, suas 
complicações. A diferença 
do que temos hoje é que a 
glicemia feita na pontinha 
do dedo representa a quan-
tidade de glicose do sangue 
só daquele exato momento, 
sem relação de longo prazo.

Quando começará a vi-
gorar a Lei de Hemoglo-
bina Glicada?

Bom, a bola agora está 
com a Secretaria de Saúde, 
e cabe ao órgão organizar 
uma metodologia para sis-
tematizar a coleta e pro-
cessamento dos dados que 
vierem dos laboratórios 
públicos e privados, e assim 
transformá-los em conheci-
mento. A partir daí, realizar 
as estratégias de prevenção 
do diabetes. 

E como se dará na prá-
tica esse procedimento?

Daí por diante, as pes-
soas que estiverem com as 
dosagens da hemoglobina 
glicada inicialmente eleva-

das devem ser contatadas 
para confirmação do diag-
nóstico e tratamento, na 
maioria das vezes, guiado 
pelo emagrecimento, que é 
o ponto de partida, atentan-
do para uma alimentação 
equilibrada. Para as pessoas 
com a hemoglobina glicada 
acima de um nível tolerável, 
devem ser procuradas pelos 
agentes de saúde para trazê-
-los ao tratamento eficaz. 

Quanto custa hoje, a 
uma pessoa, tratar seu 
diabetes?

A equipe da ACD (As-
sociação Carioca de Diabe-
tes), conduziu um estudo 
que demonstrou que uma 
pessoa com diabetes, que 
faz uso de medicamentos e 
equipamentos para o con-
trole da glicemia, gasta em 
média R$ 950 por mês. Co-
mo trata-se de uma doença 
evolutiva, portanto, nos pri-
meiros anos de diabetes o 
tratamento é relativamente 
barato, porém à medida que 
os anos avançam e as com-
plicações aumentam, os 
preços dos medicamentos 
também acompanham essa 
alta. Com o aumento da ida-
de, se não houver contro-
le da doença, os sintomas 
tendem a ficar mais seve-
ros, aparecendo a cegueira, 
a insuficiência renal, a do-
ença cardíaca, e por fim, a 
amputação do pé diabético, 
aumentando os custos as-
sustadoramente. Portanto, 
além do sofrimento huma-
no, temos um peso enorme 
no orçamento familiar e 
na previdência social, pois 
todas estas complicações 
acabam em invalidez, além 
do que, considerando que 
o Brasil é um importador 
tanto desses medicamentos 
como dos equipamentos, 
haverá também nesses que-
sitos, um abalo que agrava-
rá negativamente a balança 
comercial de saúde do país. 

Pessoas com diabetes 
são consideradas com 
um grupo de maior risco 

para contrair Covid-19?
Sim, por isso é que se faz 

necessária a implementação 
imediata da Lei da Hemo-
globina Glicada, pois se for 
agilizada com rapidez pela 
Secretaria de Saúde, poderá 
salvar vidas diante da Co-
vid-19 e suas novas varian-
tes.

E como sanitarista, 
qual seria a outra neces-
sidade mais imediata que 
o senhor apontaria para a 
Saúde Pública do Brasil?

Para começar, os dados 
da saúde de cada pessoa 
são uma excelente fonte de 
informação para a saúde 
pública de qualquer país. O 
nosso SUS precisa melho-
rar para ganhar a excelên-
cia e a eficácia de um bom 
atendimento e que acolha 
qualquer cidadão. Para isso, 
faz-se necessário a implan-
tação imediata de um pron-
tuário médico unificado pa-
ra todo o Brasil, inclusive, 
para os pacientes da Saúde 
Complementar.

Isso traria uma econo-
mia imediata na prevenção 
da redundância dos exames 
médicos complementares e 
que criam desperdícios. Em 
vez disso, é possível criar a 
versatilidade para um pa-
ciente ser atendido onde 
estiver e precisar, sob uma 
vigilância em tempo real de 
qualquer risco de contrair 
possíveis formas de epide-
mias, que supostamente ve-
nham a aparecer em territó-
rio nacional.

Sim, porque a pandemia 
de Covid-19 significará um 
divisor de água para a Ciên-
cia e um desafio para cada 
gestor, não só no Brasil, 
mas para o mundo inteiro, 
e que servirá de alerta, pa-
ra que possamos fortalecer, 
com a ajuda da tecnologia, 
todos os sistemas de saúde 
para nos adequar aos con-
trastes que nos aguarda um 
novo mundo, cheio de in-
tempéries, e com eles, o sur-
gimento das novas doenças 
da humanidade.

NUVINI S.A.
CNPJ/ME nº: 35.632.719/0001-20 - NIRE: 35.300.557.956

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Agosto de 2021
Data, hora e local: Assembleia Geral Extraordinária da NUVINI S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, nº 769 - Sala 20 B, Itaim Bibi, CEP 04532-082 (“Companhia”), realizada em 25 de agosto de 
2021, às 9:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom, de acordo com instruções enviadas aos acionistas 
no Edital de Convocação, em conformidade com o previsto na Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial 
e Integração Nº 81 (“IN DREI Nº 81”). Presença: Presentes acionistas representando 95,434% do total das ações de emissão da 
Companhia, conforme registro de presença em sistema eletrônico de participação e votação a distância, nos termos do item 3, Seção 
VIII da IN DREI Nº 81. Convocação: O Edital de Convocação da presente assembleia foi publicado no “Diário Oficial do Estado de São 
Paulo” nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2021, nas páginas 31, 2 e 30, respectivamente, e no jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 17, 
18 e 19 de agosto de 2021, nas páginas 4, 4 e 5, respectivamente, nos termos do artigo 124, caput e inciso I da Lei nº 6.404/1976 (“Lei 
das S.A.”). Mesa: Sr. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente; e Sra. Luciana Pietro Lorenzo - Secretária. Ordem do dia: 
Deliberar sobre a nova emissão de novos bônus de subscrição pela Companhia, no valor de emissão global de até R$ 100.000.000,00 
(cem milhões de reais) (“Bônus de Subscrição”), sendo assegurado aos acionistas o direito de preferência para subscrevê-los, na 
proporção de suas respectivas participações societárias no capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A. Deliberações: 
Dando início aos trabalhos, os acionistas da Companhia aprovaram, sem ressalvas, a emissão, pela Companhia, de Bônus de 
Subscrição, nos termos do Anexo I à presente, no valor de emissão global de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), que 
conferirão o direito de subscrição de novas ações da Companhia, calculadas e integralizadas de acordo com os termos, condições e 
prazos previstos nos referidos Bônus de Subscrição. Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para subscrever os 
Bônus de Subscrição, na proporção de suas respectivas participações societárias no capital social da Companhia, nos termos da Lei 
das S.A. Os acionistas poderão exercer os seus respectivos direitos de preferência pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
da ata desta Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da 
palavra, observado o cumprimento de todos os requisitos legais para a realização da presente assembleia, inclusive os previstos no 
item 3, Seção VIII da IN DREI Nº 81, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata na forma de sumário, conforme o disposto 
no Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann - Presidente; Luciana Pietro Lorenzo - Secretária. Acionistas Presentes: Heru Investimentos e Participações Ltda. (p. 
Pierre Carneiro Ribeiro  Schurmann), Antonio Carlos Araujo (p.p. Carlos Thiago de Souza Araujo), Carlos Thiago de Souza Araujo, 
Daniel Mattos Simões, Decio Goldfarb (p.p. Ricardo Goldfarb), Lessandro Hebert Zacaron Gomes, Marina Goldfarb (p.p. Ricardo 
Goldfarb), Moacir Fernandes de Campos (p.p. Carlos Thiago de Souza Araujo), N Partners Gestão de Negócios Ltda. (p. Rodrigo 
Natale), Renata Goldfarb (p.p. Ricardo Goldfarb), Ricardo Goldfarb e Vitória Invest Empreendimentos e Participações Ltda. (p. Gileno 
Portugal). A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 25 de agosto de 2021. 
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Três perguntas: Open Banking – implementação da 3ª fase e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversarmos com 
Bruno Samora, 
head de Produ-

tos Banking & Fintech da 
Matera, sobre quando de 
fato os benefícios do Open 
Banking começarão a ser 
sentidos, o que acontecerá 
na 3ª fase e sobre as possi-
bilidades que serão abertas. 
A Matera é uma empresa 
de tecnologia especializada 
em soluções de core bank-
ing, meios de pagamentos e 
gestão de riscos.

O início da 3ª fase estava 
previsto para esta segunda-
feira (30), mas foi adiado 
pelo Banco Central em cima 
da hora, a pedido dos ban-
cos e fintechs, para 29 de 
outubro. A 4ª e última fase 
está programada para 15 de 
dezembro deste ano, mas o 
calendário deve mudar.

Quando será possível 
perceber de fato os bene-
fícios do Open Banking? 
Como esse processo deve 
acontecer?

Para que as pessoas com-
ecem a perceber os efeitos 

do Open Banking no seu 
dia a dia, é necessário que 
ocorra a junção de duas 
coisas: a oferta de serviços 
relevantes nesse ambiente e 
a criação de produtos e fun-
ções pelas instituições par-
ticipantes.

Nesse momento, os 
impactos ainda são tími-
dos porque as funções de 
compartilhamento de in-
formações que já estão dis-
poníveis, ainda que tenham 
valor, ou são muito recentes 
ou criam poucas oportuni-
dades de negócios. Com 
a 3ª fase, que inclui o co-
mando de pagamentos via 
Pix, por si só um grande 
sucesso com a população, 
começaremos a ver, aos 
poucos, bancos e fintechs 
explorando as novas possi-
bilidades.

Nesse momento, o 
Open Banking entrará na 
vida das pessoas sem que, 
talvez, elas percebam. E 
isso é bom! Vou ter a co-
modidade de fazer paga-
mentos via Pix por meios 
distintos do aplicativo do 
banco onde tenho conta, 
talvez direto no app do e-

commerce, pelo meu apli-
cativo de mensagens que 
estou acostumado a usar, 
por onde peço comida e 
assim por diante. Vai ser 
uma experiência transpar-
ente e que se tornará pos-
sível por este projeto.

Deste ponto em diante, a 
medida que o Open Bank-
ing seja enriquecido com 
novas funções, teremos um 
ambiente ainda mais inter-
essante de possibilidades.

O que vai acontecer na 
3ª fase?

A 3ª fase marca uma 
mudança muito impor-
tante, pois, a partir dela, 
passará a ser possível não 
só realizar o compartilha-
mento de dados, mas tam-
bém a efetivação de trans-
ações financeiras. Isso por 
si só traz uma série de 
novos desafios, em espe-
cial relativos à segurança. 
Com a 3ª fase, o cliente de 
uma instituição financeira 
passa a ter a possibilidade 
de comandar pagamen-
tos via Pix por canais que 
não são do seu banco. Isso 
será expandido posterior-

mente a outras formas de 
pagamento, como TEDs, 
transferências e até transa-
ções via cartão de crédito.

Na sua opinião, quais 
são as possibilidades 
que serão abertas pelo 
Open Banking quando 
ele estiver funcionando 
plenamente? No futuro, 
como será feita a escolha 
de produtos financeiros? 
O Open Banking pode 
trazer benefícios além do 
compartilhamento de da-
dos para as empresas?

O Open Banking tem um 
potencial de alterar profun-
damente a forma como nos 
relacionamos com os ser-
viços financeiros, podendo 
diminuir muito a relevân-
cia dos bancos que não se 
prepararem. O Open Bank-
ing traz o cliente e a sua 
experiência para o centro 
da questão e, à medida que 
poderemos ter acesso aos 
serviços por canais que não 
são dos próprios bancos, é 
possível o surgimento de 
soluções que serão verda-
deiros “concierges finan-
ceiros”.

Eles nos trarão as mel-
hores oportunidades de 
contas, investimentos, 
seguros etc., migrando 
nossas operações para a 
instituição que for mais 
vantajosa sem que pre-
cisemos nos relacionar di-
retamente com as institu-
ições que de fato prestem 
esses serviços. O laço forte 
do cliente poderá passar a 
ser com estes aplicativos 
e soluções que forneçam 
vantagens e uma melhor 
experiência, e não mais 
com os bancos. A boa 
nova é que esse tipo de 
possibilidade tende a criar 
mais pressão por melhores 
experiências, produtos e 
serviços, beneficiando, em 
último caso, os clientes.

Também é natural que as 
aplicações se tornem mais 
sofisticadas com o tempo. 
Teremos uma primeira 
geração de assistentes fi-
nanceiros que ajudarão a 
agregar informações de di-
versas contas e nos trarão 
ofertas de produtos. Mais 
adiante, veremos o uso 
de tecnologias, como in-
teligência artificial, que nos 

ajudarão a compreender 
melhor nossos hábitos. Elas 
nos dirão a melhor forma 
de fazer alguma operação 
ou resgatar um investimen-
to. E tudo isso de forma 
integrada aos serviços dis-
poníveis no ambiente de 
Open Banking.

Para as empresas, obser-
vando o que já ocorre em 
outros países, podemos es-
perar diversas soluções que 
trarão mais eficiência para 
as operações. Podemos es-
perar impactos em ativi-
dades de contabilidade; re-
colhimento e apuração de 
impostos; análises de fluxo 
de caixa e mesmos soluções 
de crédito para capital de gi-
ro. As operações burocráti-
cas e morosas serão muito 
dinamizadas. Abertura de 
uma conta, por exemplo, 
poderá ser muito facilitada 
pelo compartilhamento de 
dados cadastrais e infor-
mações de transações de 
outros bancos. Embora se 
fale muito das aplicações 
para pessoas, é possível que 
o segmento de empresas 
seja o mais beneficiado pelo 
Open Banking.

QCX Serviços Educacionais Ltda.
CNPJ/ME nº 11.978.743/0001-57 - NIRE 33.2.0865823-5

6ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular,  Athenas Serviços Administrativos 
Ltda., sociedade limitada com sede em Porto Velho/RO, CNPJ/ME 
nº  24.636.274/0001-30, com seu Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE 11.2.0067129-3, neste ato 
devidamente representada na forma do seu Contrato Social, por seus 
administradores Eduardo Parente e Adriano Pistore (“Athenas Serviços”); 
única sócia da QCX Serviços Educacionais Ltda., sociedade limitada com 
sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/ME nº  11.978.743/0001-57, com seu 
Contrato Social arquivado na JUCERJA/NIRE 33.2.0865823-5, em sessão 
de 21.5.2010, e com a 5ª e última alteração do contrato social arquivada na 
JUCERJA nº 00004109265, em sessão de 6.7.2021 (“Sociedade”), 
conforme lista de presença anexa, decide, nos termos da Lei nº 10.406, de 
10/01/2002 (“Código Civil”), o quanto segue:  1. Transformação e 
Alteração da Denominação Social: 1.1. Inicialmente, a única sócia 
Athenas Serviços, acima qualificada, nos termos dos artigos 1.113, 1.114 e 
1.115 do Código Civil, aprova a transformação do tipo jurídico da Sociedade 
de sociedade limitada para sociedade por ações, a ser regida por seu 
Estatuto Social, conforme aprovado no item 4 abaixo, pela Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como pelas demais 
disposições legais aplicáveis às sociedades por ações. 1.2. Em seguida, foi 
aprovada a mudança da denominação social da Sociedade de QCX 
Serviços Educacionais Ltda. para QCX Serviços Educacionais S.A. 
(“Companhia”). 1.3. Tendo em vista as deliberações acima, a Companhia é 
convertida em subsidiária integral, nos termos do artigo 251, §2º, da Lei das 
S.A.. 2. Conversão das Quotas em Ações: 2.1. Em virtude das deliberações 
aprovadas no item 1 acima, foi aprovada a conversão da totalidade das 
quotas representativas do capital social da Sociedade em igual número de 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, no montante de 
R$  10.000,00, passa a ser representado por 10.000.000 de ações 
nominativas, sem valor nominal, sendo 6.000.000 de ações ordinárias e 
4.000.000 de ações preferenciais, de titularidade da Athenas Serviços, 
acima qualificada, conforme boletim de subscrição. 3. Administração da 
Companhia: 3.1. A única acionista da Companhia, acima qualificada, 
decide aprovar a criação de um Conselho de Administração, de modo que a 
Companhia passará a ser administrada (i) por um Conselho de Administração, 
composto por 3 a 5 membros, para um mandato de 2 anos, permitida a 
reeleição, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, e (ii) por uma 
Diretoria, composta de 2 a 5 membros, sendo um Diretor Presidente, um 
Diretor Financeiro e os demais Diretores sem designação específica, para 
um mandato de 2 anos, permitida a reeleição, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração. 3.1.1. A única acionista da Companhia, acima 
qualificada, aprova a nomeação dos membros da Diretoria da Companhia, 
que será composta por (i) Caio Reis Moretti Pinna, RG nº 34.376.891-4 
SSP-SP, CPF/ME nº 040.848.361-09, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente; e (ii) Luiz Otávio Amaral Teixeira dos Santos, RG nº 128.291.52-
3 (DETRAN/RJ), CPF/ME nº 101.703.857-01, para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro, ambos residentes e domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, 
com endereço comercial na Av. Marechal Floriano, 99, 16º Andar, CEP 
20080-004. 3.1.2. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei 
especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, Bernardo Feijó Sampaio Berwanger contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos 
do artigo 147 da Lei das S.A.. 3.1.3. Os Diretores ora eleitos tomam posse 
de seus respectivos cargos nesta data mediante assinatura dos termos de 
posse correspondentes lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, 
arquivado na sede da Companhia, nos quais constam a declaração de 
desimpedimento indicada no item 3.1.2 acima. 3.1.4. A Assembleia Geral 
da Companhia determinará a remuneração dos Diretores, a qual será fixada 
em bases globais, cabendo ao Conselho de Administração estabelecer a 
remuneração individual de cada membro da administração. 3.2. 
Adicionalmente, a única acionista da Companhia, acima qualificada, decide 
aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, o qual será composto (a) pelos seguintes membros 
efetivos: (i) José Aroldo Alves Junior, RG nº 95002270842, SSP/CE, CPF/
ME nº 628.187.243-68, como Presidente do Conselho de Administração; 
(ii)  Eduardo Parente Menezes, RG  nº 08401418-2, IFP-RJ, CPF/ME nº 
815.040.477-53, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) 
Rossano Marques Leandro, RG  nº 99282634, IFP/RJ, CPF nº 
071.297.457-11, como membro efetivo do Conselho de Administração, 
(iv)  Felipe Wigg de Araújo, RG  nº 0098764830, Detran/RJ, CPF nº 
071.561.247-65, como membro efetivo do Conselho de Administração, 
todos  residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial 
na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 05, 3° andar, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP.: 22640-102. 3.2.1. Os membros do Conselho de 
Administração da Companhia ora eleitos declararam, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei 
especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou 
contra a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.. 3.2.2. Os 
membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos tomam 
posse de seus respectivos cargos nesta data mediante assinatura dos 
termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, nos quais 
constam a declaração de desimpedimento indicada no item 3.2.1 acima. 
3.2.3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora 
eleitos não farão jus a remuneração. 4. Estatuto Social: 4.1. Em decorrência 
das deliberações acima, a acionista resolve aprovar o Estatuto Social da 
Companhia, que passa a integrar o presente instrumento como Anexo II, o 
qual passa a reger a Companhia a partir desta data. 4.2. A acionista confere 
ao Diretor da Companhia todos os poderes necessários para formalizar o 
registro da transformação da Sociedade perante os órgãos competentes. 
4.3. A acionista decide, ainda, que as publicações dos atos da Companhia, 
nos termos do artigo 289 da Lei das S.A., serão realizadas no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Mercantil. E, por estarem 
assim, justos e contratados, assinam a presente em 1 via. Rio de Janeiro, 
06/07/2021. Athenas Serviços Administrativos Ltda. p. Eduardo Parente 
Menezes e Adriano Pistore. Visto do Advogado: Paula Lígia Oliveira Dias - 
OAB/RJ nº 196.975. JUCERJA nº 33300339485, 00004254562 em 
02/08/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Comércio eletrônico: R$ 110 bi de  
vendas este ano, crescimento de 26%
Mas ainda é tensa relação do marketplace com autoridades fiscais

O marketplace tem 
atraído cada vez 
mais empresas 

tradicionais do país e é vis-
to como impulsionador 
do e-commerce brasileiro. 
Nessas plataformas digitais 
- que podem vender pro-
dutos e serviços - os super-
mercados respondem por 
cerca de 50% do comércio 
eletrônico.

Apesar de estar impulsio-
nando o lucro das empre-
sas, o marketplace enfrenta 
a burocracia e muitas vezes 
certas interpretações equi-
vocadas das autoridades fis-
cais, o que tem estimulado 
debates entre as autoridades 
estaduais de arrecadação, 
tributaristas e representan-
tes das plataformas. 

Segundo a Sociedade 
Brasileira de Varejo e Con-
sumo (SBVC), entre as 300 
maiores empresas de varejo, 
cerca de 210 ingressaram no 
mercado digital em 2020. E 
nesse ambiente, o Mercado 
Livre é uma referência.

Pesquisa realizada pela 
Ebit/Nielsen mostrou que as 
vendas no comércio eletrôni-
co devem crescer 26% e atin-
gir R$ 110 bilhões em 2021. 
De acordo com o estudo, o 
desempenho das vendas pe-
la internet será impulsionado 
pelo crescimento do número 
de consumidores, a consoli-
dação dos e-commerces lo-
cais, e o fortalecimento dos 
marketplaces.

Conceitualmente, o-ma-
rketplace, é um ambiente 
virtual onde produtos e 
serviços são oferecidos aos 
consumidores utilizando 
a Internet. O consumidor 
interessado em comprar 

algum produto ou serviço 
pode consultar um catálo-
go online, fazer encomen-
das, transações financeiras, 
consulta ao processo de 
compra, etc. Através do e-
marketplace os negócios 
podem ser feitos de: Em-
presas para Empresas (B2B 
- Business to Business), 
Empresas para Consumi-
dores (B2C - Business to 
Consumer), Consumidores 
para Consumidores (C2C 
- Consumer to Consumer), 
Empresas para Governo 
(B2G - Business to Gover-
nment), e Governo para Ci-
dadão (G2C - Government 
to Citizen).

Na última quarta-feira 
(25), o Cescon Barrieu Ad-
vogados realizou o webinar 
“MarketPlace e sua relação 
com as Autoridades Fis-
cais”. Após o evento, Aldo 
de Paulo Jr, sócio em Tribu-
tário do escritório, conver-
sou com a reportagem do 
Monitor Mercantil. Segun-
do ele, os fiscos têm olhado 
para esses arranjos de negó-
cios e muitas vezes confun-
dido o papel dos atores. O 
marketplace faz a interme-
diação e pode ajudar (as au-
toridades fiscais) apresen-
tando informações sobre as 
operações realizadas, mas 
não assumir a responsabili-
dade em relação ao tributo 
que deixou de ser recolhido 
pelo vendedor, explica. 

Como funciona o ma-
rketplace? 

- O primeiro grupo é 
de empresas que já estão 
estabelecidas no mercado 
analógico, como um super-
mercado, por exemplo. De-
pois, os que querem entrar 

nesse negócio como inter-
mediador (plataforma). E 
por empresas que planejam 
vender e acessar o mercado 
por meio do marketplace. 

Qual o maior desafio 
desse ambiente que tem 
se mostrado tão promis-
sor, especialmente com a 
pandemia?

- O desafio aparece quan-
do o marketplace vai inter-
mediar um terceiro. Quando 
ele intermedia a operação, 
não é ele que emite a nota 
fiscal da mercadoria. É esse 
terceiro que emite. Os fiscos 
têm olhado para esses ar-
ranjos de negócios e muitas 
vezes confundido os papéis. 
Os marketplaces dizem: eu 
só faço intermediação. Eles 
podem dar informação re-
lacionada a operação, mas 
não assumir a responsabili-
dade em relação ao tributo 
que deixou de ser recolhido 
pelo vendedor.

Como está a questão 
tributária envolvendo es-
sas plataformas?

- Se você olhar para a 
perspectiva tributária que 
é o que debatemos nesse 
webinar, a discussão é co-
mo esses atores devem se 
portar diante dos fiscos. Es-
tá acontecendo um debate 
entre os entes dos estados. 
Os marketplaces podem 
entregar as informações 
sobre as operações, e os 
fiscos devem ir atrás das 
empresas (devedoras). Isso 
acaba aumentando a régua 
do empreendedorismo, da 
formalização no Brasil. Mas 
isso tem que ser feito de 
forma racional, organizada. 
Não tem sentido cada um 
dos estados ter um arquivo 

próprio num formato de re-
quisitos que são diferentes 
porque tudo é padroniza-
do. Quando o marketplace 
faz a estrutura e coloca um 
vendedor na plataforma, ele 
padroniza quais são essas 
informações. A mensagem 
é simplificar e unificar essas 
informações em um único 
arquivo. Hoje isso é apre-
sentado no ambiente do 
Spead (Sistema Público de 
Escriturização Digital). 

A DIMP (Declara-
ção de Informações de 
Meios de Pagamentos) 
pode mudar isso?

- A Dimp é uma decla-
ração obrigatória (institu-
ída em 2020, informará a 
Receita Federal todas as 
transações com cartões de 
débito, crédito e private la-
bel, demais instrumentos 
de pagamentos eletrônicos, 
e transferência de recursos) 
que será entregue no final 
deste ano pelas empresas. 
É importante que os esta-
dos não queiram reproduzir 
uma declaração própria. A 
DIMP está relacionada com 
a simplificação. Não precisa 
criar uma declaração pró-
pria se já existe essa. A gen-
te pode centralizar tudo e 
obter a informação naquele 
padrão.

Que orientação pode-
mos passar para o em-
preendedor que planeja 
fazer parte de uma plata-
forma de vendas?

- Quando a empresa vai 
acessar uma plataforma de 
marketplace, ela tem que 
se formalizar. Emitir nota 
fiscal. Ter o mínimo de es-
trutura para entrar e atender 
nesse mercado.
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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído da
Ação Sumária (0086909-33.2006.8.19.0001) proposta por Marina
Bracuhy Nautica Ltda contra Rodrigo Roy Nazzari.- A DRA. ELISA-
BETE FRANCO LONGOBARDI, Juíza de Direito, FAZ SABER a to-
dos que o presente edital INTIMA RODRIGO ROY NAZZARI e
THEREZINHA TOLEDO DA CUNHA, na qualidade de Condômina,
para ciência da avaliação de fls. 506/507, e, para ciência datas de
30.09.2021 e 05.10.2021, às 13:00 horas, através do site de lei-
lões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, designadas para a venda em 1º., e
2º. Leilão Online, respectivamente, do Apartamento 502, do edifí-
cio situado na Rua General Olímpio Mourão Filho, nº 30, São
Conrado, Rio de Janeiro, RJ, penhorado no supramencionado
autos.- RJ, 18/08/2021.- Eu, Luciane Tinoco da Costa, Chefe da
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Elisabete Franco
Longobardi - Juíza de Direito.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.07.2021. 
Sumário. Hora, Data e Local: Às 15 horas, do dia 20 de julho de 2021, cientes 
da opção de participar por vídeo-conferência, via Microsoft Teams, em razão 
da pandemia do COVID-19. Acionistas: Presente o acionista único SOUZA 
CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, os Srs. Francisco 
Javier Toso Canepa e Jesus Carmona Abrego, representando a totalidade do 
Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. Mesa: Jorge 
Alejandro Irribara – Presidente e Nicole Tranjan Hajj – Secretário. Ordem do 
Dia: I) aprovar o aumento do capital social no montante de R$ 3.559.861,83 
(Três milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e 
um reais e oitenta e três centavos) e a consequente alteração do art. 5º do 
Estatuto Social. Resoluções: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi 
aprovado o aumento do capital social no montante de R$ 3.559.861,83 (Três 
milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais 
e oitenta e três centavos) mediante a emissão de 10.169 (Dez mil, cento e 
sessenta e nove) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos), visando registrar 
no capital de Yolanda Participações S.A., os investimentos realizados para 
execução do Projeto Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do capital 
social será subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz LTDA. 
Assim, o capital social passará de R$ 280.451.330,61 (duzentos e oitenta 
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta reais e sessenta 
e um centavos) dividido em 801.129 (oitocentas e uma mil e cento e vinte) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para R$ 284.011.192,44 
(duzentos e oitenta e quatro milhões, onze mil, cento e noventa e dois reais 
e quarenta e quatro centavos) dividido em 811.298 (oitocentas e onze mil e 
duzentas e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal 
e, como consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: 
“Art. 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 284.011.192,44 (duzentos e 
oitenta e quatro milhões, onze mil, cento e noventa e dois reais e quarenta 
e quatro centavos) dividido em 811.298 (oitocentas e onze mil e duzentas 
e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo 
Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021. Mesa: 
Jorge Alejandro Irribara – Presidente e Nicole Tranjan Hajj – Secretário; 
Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores 
Srs. Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona Abrego. Declaro que 
a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021. 
Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico que o 
presente foi arquivado sob o nº 4437065 e data de 26/08/2021. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 03 de setembro de 2021, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Consignação do decurso do prazo 
de direito de preferência previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76, e apuração 
do resultado do exercício do direito de preferência pelos acionistas; (ii) Eventual 
subscrição de sobras de ações não subscritas, pelos acionistas que manifestaram 
interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição; (iii) Homologação do 
aumento de capital social deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 15 de julho de 2021, em vista das subscrições de ações 
realizadas mediante o exercício do direito de preferência ou subscrição das  
sobras de ações, a serem integralizados com a capitalização do crédito oriundo 
do “Contrato Particular de Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 
2017, entre a acionista Priner Serviços Industriais S.A. e a Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir 
o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar 
dividido; e (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, seus 
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, 
através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, 
sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição 
dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail  
ri@priner.com.br. Para participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft 
Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail 
indicado neste Edital de Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas em relação ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada 
de toda a documentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez 
recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia 
enviará ao acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma 
ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem documentos para 
comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos à 
AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante 
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento 
de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021. A Diretoria

Vinci Infra Investimentos V2I S.A.
CNPJ nº 24.110.915/0001-18

Demonstração do resultado em 31 de dezembro 
(Valores expressos em reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro
(Valores expressos em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
(Valores expressos em reais - R$)

A Vinci Infra Investimento V2I S.A. (“Cia.”), anteriormente chamada de CMN 
Solutions A026 Participações S.A, é uma sociedade anônima, sediada na Av. 
Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, e foi constituída em 03/02/2016. A 
Cia. tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou 
acionista, no país ou no exterior (“holding”).

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expressos em reais - R$)

A DIRETORIA. 
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA. - CRC-RJ 001137/O-0 

Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora.

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE 157,87 1.182,89
 Caixa e equivalentes de caixa 107,42 1.122,82
Tributos a recuperar 50,45 60,07
NÃO CIRCULANTE 45,60 44,47
 Tributos a compensar 45,60 44,47
TOTAL DO ATIVO 203,47 1.227,36
PASSIVO
CIRCULANTE 125,17 141,72
 Tributos a recolher 125,17 141,72
NÃO CIRCULANTE 49.350,94 29.187,55
 Valores a pagar sociedades ligadas 49.350,94 29.187,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (49.272,64) (28.101,91)
 Capital social 9.550,00 9.550,00
 Prejuízos acumulados (58.822,64) (37.651,91)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 203,47 1.227,36

2020 2019
Despesas operacionais
Despesasadministrativas (20.494,08) (21.294,92)
Lucro/(Prejuízo) operacional (20.494,08) (21.294,92)
 Despesas financeiras (679,31) (647,55)
 Receitas financeiras 2,66 20,74
Resultado financeiro líquido (676,65) (626,81)
Prejuízo do exercício (21.170,73) (21.921,73)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto 
não é necessária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Capital 
social

Capital a 
Integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 10.000,00 (450) (15.730,18) (6.180,18)
Prejuízo do exercício - - (21.921,73) (21.921,73)
Saldos em 31/12/2019 10.000,00 (450) (37.651,91) (28.101,91)
Prejuízo do exercício - - (21.170,73) (21.170,73)
Saldos em 31/12/2020 10.000,00 (450) (58.822,64) (49.272,64)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (21.170,73) (21.921,73)
Variações de ativos e passivos:
. Tributos a recuperar 8,49 (16,27)
. Tributos a recolher (16,55) (105,03)
. Valores a pagar sociedades ligadas 20.163,39 22.189,89

20.155,33 22.068,59
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
atividades operacionais (1.015,40) 356,92
Aumento (diminuição) do caixa e 
equivalentes de caixa (1.015,40) 356,92
Variação do caixa e equivalentes de caixa
 . No início do exercício 1.122,82 765,90
 . No final do exercício 107,42 1.122,82

(1.015,40) 356,92

As demonstrações contábeis completas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 001/2021

A Presidente da COOPER RIO OESTE - COOPERATIVA DE COLETA SELETI-
VA E RECICLAGEM DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS DA ZONA OESTE
LTDA, CNPJ 11.141.143/0001-30, convoca os 19 (dezenove) associados
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no
dia 28/09/2021, na sede da Cooperativa, na Estrada do Magarça, nº. 1,
fundos, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ., CEP: 23.035-380, obedecendo
os seguintes horários e quórum para sua Instalação: 1) Em primeira convo-
cação às 09:00h, com a presença de dois terços do número de associa-
dos; 2) Em segunda convocação às 10:00h, com a metade mais um do
número de associados; 3) Em terceira convocação às 11:00h com a pre-
sença de no mínimo 10 (dez) associados. A AGE deliberará sobre os se-
guintes assuntos: (A) Prestação de Contas dos Exercícios 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; (B) Ratificação dos atos do Conse-
lho Fiscal; (C) Eleição do Conselho Fiscal para Exercer Mandato de 2021/
2022; (D) Eleição da Diretoria para Exercer Mandato de 2021/2025; (E)
Alteração de atividades e dos CNAE´s constantes no CNPJ; (F) Alteração
do Nome Empresarial; (G) Realização de Admissão e Desligamento de Co-
operados; (H) Adequação à Lei 12.690/2012; (I) Reforma do Estatuto.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2021.
Sarita Cavalcante Fernandes Presidente.

Venda de ativos da Petrobras  
já soma mais de R$ 231 bilhões
Em termos setoriais, maior privatização foi na distribuição/revenda

Lucro anualizado das 
indústrias chinesas já 
chegou a 57,3% este ano

As principais empre-
sas industriais da 
China registraram 

um aumento estável nos 
lucros nos primeiros sete 
meses deste ano, em meio a 
uma recuperação estável na 
demanda do mercado e me-
lhoria do desempenho dos 
negócios, mostraram os da-
dos oficiais nesta sexta-feira.

As empresas industriais 
com faturamento anual de 
negócios de pelo menos 20 
milhões de iuanes (US$ 3,08 
milhões) obtiveram lucros 
combinados de 4,92 trilhões 
de iuanes durante o período, 
um aumento anual de 57,3%, 
segundo o Departamen-
to Nacional de Estatísticas 
(DNE).

Em comparação com o 
nível de 2019, os lucros das 
principais empresas indus-
triais aumentaram 44,6% no 
período de janeiro a julho. 
A expansão colocou o cres-
cimento médio para 2020 e 
2021 em 20,2%. Somente 
em julho, as principais em-
presas industriais obtiveram 
703,67 bilhões de iuanes em 
lucros totais, um aumento 
anual de 16,4%.

Embora o desempenho 
comercial das empresas in-
dustriais tenha melhorado, a 
recuperação desigual perma-
neceu, com os lucros das em-
presas privadas crescendo re-
lativamente mais lentamente.

As empresas industriais 
controladas pelo estado vi-
ram seus lucros aumenta-
rem 102% ano a ano nos 
primeiros sete meses, en-
quanto as companhias pri-
vadas tiveram alta de 40,2%.

Setores

Segundo a Agência Xi-
nhua, de todos os 41 seto-
res industriais, 25 registra-
ram crescimento anual nos 
lucros em julho e 31 viram 
os lucros aumentarem em 
relação ao nível de 2019, 
revelou o estatístico sê-
nior do DNE Zhu Hong. 
As empresas de mineração 
upstream e manufatura de 
matérias-primas viram seus 
lucros aumentarem 203% e 
50,9% ano a ano, respecti-
vamente, em julho.

O setor de manufatura de 
alta tecnologia teve um rápi-
do crescimento dos ganhos, 
enquanto os produtores de 
bens de consumo tiveram 
uma recuperação estável em 
julho, observou Zhu. Impul-
sionados por uma expansão 
na vacina contra Covid-19 
e produtos de prevenção de 
epidemias, os lucros do setor 
de manufatura farmacêutica 
aumentaram 110% ano a ano 
em julho, acelerando em rela-
ção ao ritmo de junho.

A recuperação contínua do 
setor industrial acompanhou 
a recuperação econômica 
geral da China. Nos primei-
ros sete meses, a produção 
industrial do país aumentou 
14,4% ao ano. Observando 
que as empresas industriais 
ainda enfrentam desafios, 
como o aumento dos cus-
tos pelas altas nos preços das 
commodities, Zhu disse que 
o país deve fazer esforços 
sustentados para manter os 
preços de mercado estáveis e 
enfrentar as dificuldades das 
empresas.

Chega a R$ 231,5 
bilhões a soma 
em ativos da Pe-

trobras, privatizados entre 
janeiro de 2015 e julho de 
2021. Os dados, computa-
dos pelo Privatômetro do 
Observatório Social da Pe-
trobras (OSP), foram atua-
lizados após divulgação do 
balanço trimestral da com-
panhia, no dia 4 de agosto. 
Os valores em reais já estão 
deflacionados para o mês 
de junho, convertidos do 
dólar, a partir do câmbio de 
cada ano analisado.

Desde o lançamento do 
Privatômetro, em junho, 
cujos valores financeiros 
foram baseados no relatório 
da Petrobrás do 1º trimes-
tre de 2021, a atual direção 
da companhia se desfez de 
mais sete ativos, totalizando 
R$ 15,54 bilhões. A maior 
negociação envolveu a ven-
da de 34,1% das ações que 
a estatal ainda detinha da 
BR Distribuidora, equiva-
lente a 73% do montante. 
Também foram vendidos 
o Campo Dó-Ré-Mi, o Po-
lo de Alagoas, o Campo 
Papa-Terra, a Gaspetro, a 
Termelétrica Potiguar e a 
Cia. Energética Manauara. 
Só neste ano, as privatiza-
ções somaram R$ 26,86 
bilhões. Entre as principais 
negociações, destacam-se as 
vendas da fatia da BR (R$ 
11,36 bilhões); da Refinaria 
Landulpho Alves, a Rlam, 

adquirida pelo Mubadala 
Capital, fundo soberano 
dos Emirados Árabes, por 
R$ 9,33 bilhões; da Gaspe-
tro, comprada por R$ 1,98 
bilhão pela brasileira Com-
pass (empresa da Cosan); 
dos 10% restantes da par-
ticipação da companhia na 
NTS (R$ 1,883 bilhão) e do 
Polo de Alagoas (R$ 1,5 bi-
lhão).

Em termos setoriais, a 
maior privatização em 2021 
foi na distribuição/reven-
da (BR e Gaspetro), que 
totalizou R$ 13,34 bilhões. 
Em seguida, o refino, com 
a venda da primeira refina-
ria, a Rlam. Posteriormen-
te, a área de Exploração e 
Produção (E&P), que teve 
quatro campos/polos ad-
quiridos por empresas pri-
vadas, no valor total de R$ 
2 bilhões.

Segundo o economista 
Eric Gil Dantas, do Insti-
tuto Brasileiro de Estudos 
Políticos e Sociais (Ibeps), 
um dos responsáveis pela 
elaboração e atualização do 
Privatômetro, a Petrobrás 
integrada, do poço ao pos-
to, vem sendo substituída 
por monopólios e oligopó-
lios privados regionais e na-
cionais.

“Com a venda da Gaspe-
tro, por exemplo, a Com-
pass herdará a participação 
acionária de 19 das 27 dis-
tribuidoras de gás natu-
ral do país, participações 

que variam entre 23,5% e 
100%. A Cosan ficará com 
aproximadamente 80% do 
mercado de distribuição de 
gás natural nos estados. Um 
verdadeiro desastre para o 
consumidor brasileiro, que 
pagará cada vez mais caro 
pelos produtos derivados 
de petróleo e gás”, afirma.

Estrangeiros

Os ativos da Petrobras 
têm atraído o interesse de 
muitas empresas interna-
cionais. É o caso da BR 
Distribuidora – que acaba 
de mudar seu nome para 
Vibra Energia -, cuja priva-
tização ocorreu no mercado 
acionário brasileiro e, hoje, 
43% de suas ações estão nas 
mãos de estrangeiros. “Pri-
vatizamos a segunda maior 
empresa do país, em recei-
tas de vendas líquidas. Uma 
empresa com 50 anos de 
vida pública e responsável 
por fatos históricos do mer-
cado de derivados, como ser 
a primeira a oferecer Gás 
Natural Veicular (GNV) e 
biodiesel em 100% do ter-
ritório nacional”, ressalta o 
estudo.

A última atualização do 
Privatômetro mostra que 
o principal país compra-
dor de ativos privatizados 
da Petrobrás, em todo o 
período analisado, é o Ca-
nadá (27,8%), seguido pela 
França (20,1%) e pelo Bra-

sil (14%). A lista de investi-
dores mais relevantes inclui 
ainda Noruega (11,8%), Es-
tados Unidos (6,2%), Japão 
(5,6%) e Emirados Árabes 
(5,1%).

Raio-X das privatizações

O Privatômetro é uma 
ferramenta criada pelo 
OSP para informar a po-
pulação sobre os ativos da 
Petrobrás que estão sendo 
privatizados, os valores 
que essas transações en-
volvem e a consequências 
dessas negociações para o 
país.

Na página, instalada no 
site do Observatório, são 
sistematizadas as vendas 
de ativos da Petrobrás 
desde 2015, período que 
seria o início do plano de 
desinvestimento da estatal, 
até os dias atuais. Também 
podem ser acessados grá-
ficos com a distribuição 
percentual da venda de 
ativos por segmento e na-
cionalidade das empresas 
compradoras, além da pla-
nilha completa de desin-
vestimentos.

Os dados disponibiliza-
dos no Privatômetro são 
atualizados trimestralmen-
te, após a divulgação dos 
resultados financeiros pela 
Petrobras. Para saber mais 
sobre o Privatômetro, aces-
se: https://observatoriope-
trobras.com/ 
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