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‘SUPORTABILIDADE’ 
NA PAUTA DO SENADO
‘Até quando o planeta vai nos 
suportar?”, pergunta senador.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

EXAME TOXICOLÓGICO 
PARA MOTORISTAS
Análise do fio de cabelo detecta uso 
retroagindo no mínimo 90 dias.  
Por Bárbara Pereira, página 2

O GATO DEIXA O 
RABO DE FORA
Transformação de economia de bens 
reais por uma de miragens. Por Felipe 
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Brasil é o país 
mais complexo 
para se fazer 
negócios

A América Latina é a região 
mais complexa para os negócios 
no mundo, e o Brasil lidera a lis-
ta como o país mais complexo. 
É o que mostra o Índice Global 
de Complexidade Corporativa de 
2021 (Global Business Complexi-
ty Index – 2021), relatório anual 
da TMF Group.

No Top 10 estão ainda Méxi-
co (3º), Colômbia (4º), Argentina 
(7º), Bolívia (8º) e Costa Rica (9º). 
A França é o segundo país mais 
complexo. Completam a lista dos 
10 primeiros Turquia (5º), Indo-
nésia (6º) e Polônia (10º).

Legislações em constante mu-
dança e a necessidade de se lidar 
com diferentes instâncias gover-
namentais são alguns dos desafios 
enfrentados pelas empresas que 
querem fazer negócios no Brasil. 
“O Brasil é um mercado de gran-
de interesse internacional, mas o 
país apresenta desafios relaciona-
dos à burocracia”, observa o TMF 
Group.

Segundo Rodrigo Zambon, di-
retor da TMF Brasil, a comple-
xidade no Brasil é impulsionada 
por um sistema de gestão de vá-
rias camadas, onde autoridades a 
nível federal, estadual e municipal 
têm poder legislativo substan-
cial. “O Brasil é uma das poucas 
jurisdições onde o processo de 
incorporação de empresas deve 
ser registrado em todos esses ní-
veis de governo. Muitos impostos 
também são cobrados em cada 
um dos níveis, fazendo com que 
as taxas tributárias variem de cida-
de a cidade e de estado a estado”, 
disse ele.

Governistas e oposição criticam 
política de preços dos combustíveis

Estatal norueguesa anuncia investimento 
no Brasil 25 vezes maior que a Shell
Rio de Janeiro espera movimentar indústria naval

O Estado do Rio de Janei-
ro deverá receber uma 
importante parcela dos 

investimentos programados pela 
Shell e Equinor para o Brasil, aju-
dando a movimentar a indústria 
naval fluminense. Representantes 
das duas multinacionais anuncia-
ram novos investimentos durante 
reunião virtual da Comissão Espe-
cial de Indústria Naval, Offshore 
e de Petróleo e Gás da Assembleia 
Legislativa (Alerj), nesta segunda-
-feira.

Os números expostos por exe-
cutivos das duas petroleiras, po-
rém, mostram realidades distintas. 
Enquanto a Shell – maior produ-
tora estrangeira no Brasil – anun-

cia que investirá mais R$ 1,6 bi-
lhão no Brasil nos próximos cinco 
anos, a norueguesa Equinor (ex-
-Statoil) afirma que aplicará US$ 
15 bilhões até 2030. Isso significa-
ria que a estatal da Noruega inves-
tirá, em média, por ano, 25 vezes 
mais que a anglo-holandesa.

“Pretendemos destinar esse in-
vestimento para o desenvolvimento 
de projetos, operação e manutenção 
e recursos renováveis. No meio des-
se orçamento, há a contratação de 
prestadores e fornecedores do Rio 
de Janeiro, que vão contribuir para a 
geração de emprego e renda no es-
tado”, comentou o diretor de con-
tratos e suprimentos da Equinor, 
Rafael Amaral.

Por sua vez, o gerente de relações 
governamentais da Shell, Thomas 
Lucena, afirmou que a empresa de-
senvolveu 160 projetos de pesquisa 
e inovação no Brasil, e que 82 deles 
foram realizados no Rio de Janeiro. 
“Metade dos projetos realizados pe-
la Shell tem como executor primário 
uma instituição localizada no Es-
tado do Rio, são 42 desenvolvidos 
com universidades e outros 40 com 
instituições de pesquisas ou nossos 
fornecedores. A UFRJ é uma gran-
de parceira nossa. De 2016 a 2020, 
tivemos 29 iniciativas com eles, que 
somam R$ 360 milhões em inves-
timento. São 16 laboratórios e 360 
profissionais envolvidos”, ressaltou 
Lucena.

Situação da Petrobras era mais confortável antes da PPI

Deputados de diversos partidos 
cobraram mudança na política de 
preços de combustíveis da Petro-
bras, que desde 2016 acompanha a 
variação do valor do barril de pe-
tróleo no mercado internacional e 
do dólar. É a chamada política de 
paridade internacional (PPI).

O presidente da estatal, general 
Joaquim Silva e Luna, deu depoi-
mento em comissão geral no Ple-
nário da Câmara dos Deputados. 
Ele não chegou a fazer uma de-
fesa direta da política de paridade 
internacional, mas afirmou que as 
regras atuais permitiram que es-
tatal recuperasse o lucro, que foi 
de R$ 42,8 bilhões no 2° trimestre 
de 2021, contra prejuízo de R$ 2,7 
bilhões registrado no mesmo perí-
odo do ano passado.

O argumento, porém, pouco 
convenceu. Desde outubro de 
2016, sob o comando de Pedro 
Parente, a Petrobras adota a PPI. 
Portanto, o prejuízo no ano pas-
sado, tal qual o lucro deste, pouca 
relação têm com a política. Mas 
significativos foram o aumento 
do preço do barril do óleo no ex-
terior, a desvalorização do real e 
ajustes contábeis (chamados de 
impairments). Pesou também para 
o lucro a venda de ativos, chama-
da pela estatal de desinvestimento.

O ex-economista da estatal 
e diretor da Associação de En-
genheiros da Petrobrás (Aepet), 

Claudio Oliveira, já demonstrara 
que, no ano passado, a companhia 
registrou uma geração de caixa de 
US$ 28 bilhões. Em 2011, quando 
se alegava que havia subsídio aos 
preços dos combustíveis e cor-
rupção, a geração de caixa alcan-
çou US$ 33 bilhões.

De acordo com o IBGE, a 
gasolina acumula alta de preço 
de 31,1% entre janeiro e agosto, 
contra uma inflação geral de 5,7% 
(IPCA). O diesel e gás de cozinha 
(GLP) também concentram altas 
(28% e 23,8%, respectivamente).

“Temos de ter uma política de 
preço capaz de não aviltar a situ-
ação das famílias do país”, disse o 
deputado Danilo Forte (PSDB-
-CE), autor do requerimento para 

a realização do debate. “A lógica 
do preço internacional é um fra-
casso para o Brasil”, reforçou o 
deputado Bohn Gass (PT-RS).

Mesmo entre governistas, hou-
ve questionamentos. O deputado 
Cacá Leão (PP-BA) defendeu que 
a companhia reveja sua posição. 
“Pergunto se não chegou a hora 
de a Petrobras fazer um encontro 
de contas com o povo brasileiro”, 
afirmou.

Deputados aliados ao Governo 
Bolsonaro defenderam a estatal. 
Eles argumentaram que o princi-
pal culpado pelo alto preço dos 
combustíveis é o ICMS, um im-
posto estadual. A alíquota deste 
imposto, porém, não é alterada há 
anos, segundo os estados.

Presidente da Petrobras não conseguiu convencer

EUA: inflação 
vem baixa,
mas bolsas
têm queda

Os preços dos bens de consu-
mo nos EUA subiram menos do 
que o esperado em agosto, disse 
o Departamento do Trabalho nes-
ta terça-feira. O IPC aumentou 
0,3%, depois de subir 0,5% em 
julho e 0,9% em junho. Nos últi-
mos 12 meses até agosto, o índi-
ce aumentou 5,3%. Excluindo os 
componentes voláteis de alimen-
tos e energia, o chamado núcleo 
do CPI subiu 0,1%.

A notícia vai na direção do que 
prega o Federal Reserve (Fed, o 
banco central dos Estados Uni-
dos), que sustenta que a inflação 
é passageira e não há necessidade 
de diminuir os estímulos à econo-
mia agora.

Porém, as ações nas bolsas nor-
te-americanas deixaram de lado os 
ganhos anteriores para terminar a 
terça-feira em baixa. O Dow Jones 
Industrial Average caiu 0,84%; o 
S&P 500 recuou 0,57%; e o Nas-
daq Composite Index teve queda 
de 0,45%. Todos os 11 setores do 
S&P 500 terminaram em verme-
lho, com energia e finanças caindo 
1,55% e 1,41%.

Após choque 
das primárias, 
Argentina
fará obras

O presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, prometeu nesta 
terça-feira corrigir os erros e fa-
zer o que ainda precisa ser feito 
depois do resultado nas primárias 
do domingo passado Ele lançou, 
na cidade de Almirante Brown, 
periferia sul da capital, 25 obras 
públicas para 14 províncias do pa-
ís com investimento de cerca de 
US$ 31,70 milhões.

A inflação na Argentina iniciou 
uma trajetória de queda, enquanto 
há uma “recuperação salarial”, an-
teriormente impactada pela forte 
queda da economia durante 2020, 
disse o ministro do Desenvolvi-
mento Produtivo, Matías Kulfas.

Nesta terça-feira, o Instituto 
Nacional de Estatísticas e Censos 
(Indec) informou que o Índice de 
Preços ao Consumidor de agosto 
ficou em 2,5%, quebrando a bar-
reira mensal de 3%. Nos primei-
ros oito meses do ano, a inflação 
acumulada no país foi de 51,4%. 
Na comparação anual com agosto 
de 2020, foi de 32,3%.

Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Metafórica série 
de três peque-
nos artigos, que 

mostram a nossa convivên-
cia com um sistema em tu-
do oposto aos nossos inte-
resses: o poder financeiro e 
sua pedagogia colonial. Po-
bres felinos que dão alegrias 
a seus donos, mas o rabo de 
fora foi um ditado que nos 
surgiu tão espontaneamen-
te que a ele nos sujeitamos, 
como se fosse um pet (!).

“A tendência da compe-
tição é gerar seu contrário: 
a concentração. Portanto, 
para resguardar algo da eco-
nomia de mercado, há que 
salvá-la de si mesma. O de-
senvolvimento industrial da 
Inglaterra foi mais lento do 
que o da Alemanha, cuja in-
dústria é menos concentrada 
do que a britânica” (Adriano 
Benayon, Globalização versus 
Desenvolvimento, Escrituras 
Editora, SP, 2005).

A tucaníssima revis-
ta Piauí, nº 179, de agos-
to/2021, publica matéria de 
Luigi Mazza, “O apagão”, 
o caos na educação. Ne-
nhum reparo à radiografia 
do Ministério da Educação 
(MEC) sob a gestão bol-
sonária e a obra do pastor, 
tremendamente evangélico, 
que o dirige (?).

Diversas são as conside-
rações possíveis e necessá-
rias que decorrem da situa-
ção que nos encontramos, 
hoje, no Brasil. Muitas têm 
origem aqui mesmo, nas eli-
tes que dominam este país 
desde a chegada de Tomé 
de Souza. Outras, na revolu-
ção silenciosa que lançou o 

mundo, ao menos o ociden-
tal, ou aquele que podemos 
denominar “mundo Otan” 
ou, mais extensamente, an-
glo-estadunidense-judaico-
-europeu continental, nas 
referências de suas origens 
ou matrizes, no domínio de 
capitais apátridas, onde nem 
mesmo faltam os marginais, 
das drogas, contrabandos e 
ilícitos de toda ordem, resi-
dentes em paraísos fiscais.

Especifiquemos um pou-
co mais estes capitais, pois 
suas força e presença, em 
toda estrutura da sociedade, 
são a base deste mundo de 
ódio e de mortes.

O capital financeiro, co-
mo sabemos, começa, co-
mo elemento de poder, na 
sociedade inglesa medieval, 
a partir da propriedade fun-
diária, e ganha dimensão 
enorme com o absolutis-
mo, quando a centralização 
político-territorial efetuada 
pelos reis só foi possível 
devido ao conúbio entre 
eles e os prestamistas, que, 
na prática, tornaram-se 
os fiadores do poder e os 
controladores das finanças 
régias, sob cujos auspícios 
desenvolveram-se o comér-
cio internacional e as ma-
nufaturas nacionais, subju-
gados ao poder financeiro 
emergente.

Assim, o poder fundiário 
passa a mercantil financeiro 
na Europa do século 15 e 
vai se transformando, ex-
ceto na Inglaterra, em que 
as finanças dominam os 
demais poderes, inclusive o 
industrial. É história, basta 
saber ler.

Mas o poder industrial, 
independente do poder 
financista, se revela triun-
fante na colônia inglesa do 

outro lado do Atlântico, no 
que serão os Estados Uni-
dos da América (EUA). Os 
Pais Fundadores da nação 
anglo-saxã-americana, Ge-
orge Washington, Tho-
mas Jefferson e Alexander 
Hamilton à frente, sabiam 
que de nada valeria a inde-
pendência política sem a 
independência econômica 
frente aos comandos fi-
nanceiros londrinos. A In-
dependência estadunidense 
não foi apenas contra a Co-
roa inglesa, mas contra seu 
esteio, a banca britânica.

Temos, então, por mais 
de dois séculos, a luta entre 
os capitais financeiro e in-
dustrial pelo comando das 
relações monetárias e mate-
riais. Atenção: não se trata 
de uma luta pela eliminação 
de um ou de outro, mas pe-
la subordinação de um ao 
outro.

No fim do século 20, 
após várias crises construí-
das, com a mídia dominada, 
o capital financeiro triunfa. 
Mas com uma porta aberta 
que transformará seu estilo 
e poder: as desregulações. 
Podemos até, com bene-
volência para estes crimi-
nosos, dizer que deram um 
tiro no pé. Porém, também 
é documentado, quem me-
lhor aproveitou as desregu-
lações, os paraísos fiscais, 
a facilidade e rapidez dos 
fluxos monetários foram os 
capitais “a vista” (cash) das 
drogas, de contrabandos de 

bens, pessoas e órgãos hu-
manos, das prostituições, 
armas, guerras, corrupções 
e todos os crimes de cola-
rinho branco ou sem colari-
nho algum.

A grande transformação 
do domínio financeiro nem 
foi econômica, mas psicos-
social. Mudaram os valores 
da sociedade Otan. Basta 
lembrar que o trabalho não 
mais dignifica o homem, 
mas a riqueza, venha de on-
de vier, ou a astúcia em con-
tornar a lei ou o costume 
que é valorizado. A antiga 
ética protestante do traba-
lho diligente – encontrada, 
também, em países católi-
cos, influenciados por ética 
monástica semelhante – dá 
lugar à ética hedonista e 
imoral da riqueza imediata, 
que, por definição, prescin-
de do trabalho, assemelhan-
do-se, então, ao roubo e à 
pilhagem.

Mas, como é evidente, há 
base na economia, apenas 
não se dá na economia pro-
dutiva, mas na especulativa, 
no cassino financeiro. Ve-
jamos três indicadores difí-
ceis de serem acompanha-
dos, pois revelam a maior 
alteração que esta mudança, 
do poder industrial para o 
financeiro, provocou.

O que significa o Produ-
to Interno Bruto (PIB) se-
não a produção, o mundo 
dos bens reais. Podemos 
exemplificar que o PIB é 
o automóvel que está a sua 
frente, você o vê, o usa e o 
transfere fisicamente.

Mas este automóvel po-
de estar sendo representado 
por um papel de dívida. O 
valor que obrigará o paga-
mento para a transferência 
do bem físico, ou se o auto-

móvel constitui ativo de uma 
empresa, a ação que corres-
ponderá seu valor no patri-
mônio daquela companhia.

O papel de dívida e a 
ação são ativos financeiros, 
ou seja, não têm realidade 
material, mas um sistema 
que protege o detentor do 
papel, que pode mudar con-
forme o interesse do poder 
dominante. Ele não tem a 
materialidade do automó-
vel. Uma cota de um Fundo 
de Investimento Imobiliá-
rio (FII) pode representar 
um imóvel ou outros papéis 
que o representem, e, ob-
viamente, geram garantias 
distintas.

E, ainda, há um papel 
mais distante da realida-
de, são os derivativos. No 
exemplo do automóvel, não 
teríamos um papel repre-
sentando o automóvel, mas 
centenas de automóveis em 
papéis, quando a materiali-
dade é de apenas um.

Temos então o PIB, que 
mais se identifica com o 
mundo real, os ativos finan-
ceiros, que já se distanciam 
bastante, e o mundo dos 
derivativos, totalmente in-
dependente da realidade.

Não conseguimos ter pa-
ra a mesma data estes três 
valores, mas os números 
obtidos, de entidades in-
ternacionais de economia e 
finanças são muito expres-
sivos:

– O PIB mundial em 
2020 foi avaliado em US$ 
85 trilhões.

– Os ativos financeiros 
mundiais, em dezembro de 
2017, eram computados em 
US$ 382 trilhões. Podemos 
imaginar que, em 2020, se-
riam mais do que 4,5 vezes 
o PIB daquele ano. Estes 

ativos financeiros represen-
tam a soma das ações nego-
ciadas em bolsas de valores 
e de empresas fechadas pe-
los seus patrimônios líqui-
dos, dos títulos de dívida, 
pública e privada, títulos 
imobiliários negociados no 
mercado e por fundos de 
“private equities”.

– Porém o mais fantásti-
co eram os derivativos que 
apenas 14 grandes bancos 
internacionais produziram 
em 2014: US$ 710 trilhões. 
Uma incomensurável crise 
ocorreria se os possuidores 
destes papéis resolvessem 
realizá-los nos bens que 
deveriam representar. Os 
derivativos em 2020, com 
toda certeza, representa-
riam muito mais do que oi-
to PIBs.

Ou seja, a grande mudan-
ça das finanças no poder foi 
a transformação de uma 
economia de bens reais por 
uma economia de miragens, 
onde falsas realidades são 
criadas e replicadas inces-
santemente para mascarar 
as atuais relações de domi-
nação, que atualizam o es-
pírito da pirataria ao estado 
da arte da vigarice, a partir 
de instrumentos contábeis, 
especulativos e midiáticos 
criados apenas para essa fi-
nalidade.

Diante desta fantasia, po-
demos então esperar que 
muitas outras irrealidades 
tomem conta da sociedade. 
Já vimos o rabo que o gato 
deixou de fora. Vamos pro-
curar descrever este rabo 
felino.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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O gato deixa o rabo de fora

Exame toxicológico para motoristas
Por Bárbara 
Pereira

Muitos motoristas 
ainda têm dú-
vidas a respeito 

do exame toxicológico exi-
gido pelo Detran (Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito) para caminhoneiros 
e que parece que em 2022 
será uma obrigatoriedade 
também para motoristas de 
Uber.

Um levantamento feito 
pela Associação Brasilei-
ra de Toxicologia (Abtox) 
aponta que mais de 835 mil 
condutores precisam fa-
zer o exame toxicológico. 
O motorista que não ficar 
atento aos prazos estipula-
dos estará sujeito a receber 
multa de R$ 1.467,35, a par-
tir de setembro.

O exame é simples, indo-
lor e feito a partir de uma 
pequena amostra do cabelo, 

que é capaz de detectar o 
consumo de drogas. Entre 
elas: maconha e derivados, 
cocaína e derivados, an-
fetaminas (distinguindo o 
consumo como droga do 
uso terapêutico), metanfe-
taminas, ecstasy (MDMA, 
MDA, EVE e MDE), opiá-
ceos e codeína. Para a reali-
zação do teste, o motorista 
precisa apenas levar a car-
teira CNH, e o resultado sai 
em 10 dias.

Por oferecer um históri-
co confiável do consumo 
de drogas, a análise através 
do fio de cabelo é mais efi-
caz do que outros testes para 
drogas. O método possibilita 
o conhecimento do perfil do 
uso por um longo período de 
tempo. É a única tecnologia 
capaz de detectar o uso cons-
tante de substâncias psicoati-
vas com uma visão retroativa 
mínima de 90 dias. O teste 
identifica hábitos e costumes 

em relação ao eventual con-
sumo de drogas.

A análise bioquímica do 
exame é feita através de uma 
pequena amostra de cabe-
los ou pelos do corpo. Esse 
material é suficiente para a 
realização do teste. O proce-
dimento da coleta não afeta 
a estética do motorista. É 
necessário que o motorista 
tenha o mínimo de 4 centí-
metros de cabelo da raiz até 
a ponta. Caso contrário, será 

necessário que a coleta seja 
de pelos do corpo.

A entrega do resultado 
do exame vai variar de acor-
do com o estado. No caso 
da região Sul e Sudeste – 
correspondente de mais de 
70% das CNHs das catego-
rias C, D e E – o prazo varia 
entre 4 e 10 dias.

Bárbara Pereira é biomédica 
responsável pelo setor de análises 

clínicas do laboratório Lach.
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Apagão já foi tragédia, 
volta como farsa

Em conversa com um amigo da coluna, comentá-
vamos como o Brasil vai, e volta; vai, e volta. Se 

pegarmos as notícias sobre o apagão de 2001 e mudarmos 
as datas, poderíamos publicar tranquilamente hoje que 
poucos perceberiam a defasagem. Comentou o amigo:

– Como disse Marx no 18 Brumário, ao descrever Luiz 
Bonaparte: “Hegel observa em uma de suas obras que 
todos os fatos e personagens de grande importância na 
história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. 
E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragé-
dia, a segunda como farsa”.

Mesmo com todos seus defeitos, não se pode comparar 
Fernando Henrique Cardoso, o regente do apagão de 20 
anos atrás, com Jair Bolsonaro. Fora isso, FHC não podia 
se candidatar novamente – já havia sido reeleito em 1998, 
um escândalo, aliás – enquanto o atual presidente não 
pensa em outra coisa.

Mas é similar a iniciativa de colocar São Pedro no banco 
dos réus, no que ambos contam com generosa ajuda da 
ainda chamada grande mídia. No escuro (ops!) fica o ver-
dadeiro culpado: a falta de investimentos no setor elétrico, 
provocada pela substituição da iniciativa e do planejamen-
to estatais por uma mercantilização da energia.

O fato é que os investimentos privados não trouxeram 
os megawatts necessários, e os que foram feitos elevaram 
as tarifas. Em relatório divulgado nesta terça-feira, a XP 
comenta que “empresas de geração podem ser benefi-
ciadas [pelo racionamento de energia] dependendo das 
condições de mercado, mas isso não é trivial. Para as 
geradoras, um racionamento de energia pode ser benéfico 
para os resultados dependendo de quatro fatores: nível de 
risco hidrológico (GSF); preços de energia de curto-prazo 
(PLD); configuração da matriz de geração da companhia; 
e nível de contratação do portfólio da companhia.”

Soneca

Em audiência na Câmara para ouvir o presidente da 
Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, o deputado gov-
ernista Edio Lopes (PL-RR), presidente da Comissão de 
Minas e Energia, cobrou o fornecimento de gás  para as 
termelétricas. Segundo Lopes, atualmente seis usinas estão 
sem funcionar em toda sua capacidade por falta de gás ou 
de manutenção. “Houve uma ‘sonolência’ dos diversos 
atores responsáveis pelo setor elétrico”, disse.

Papel e real

Enquanto o mercado de ações norte-americano bate 
sucessivos recordes, há 5,7 milhões de trabalhadores a me-
nos empregados nos EUA em comparação com fevereiro 
de 2020.

Rápidas

O advogado Nilson Vieira Ferreira de Mello Junior, mem-
bro da Comissão de Filosofia do Direito do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB), fez palestra sobre “Positivismo 
jurídico” nesta terça-feira, no canal TVIAB *** Américas 
Shopping anuncia shows do “Palco Américas” em setem-
bro, sempre às 19h: André Neiva (15), The Out-sides Trio 
(22) e Tamara Salles in Trio (29) *** A advogada Fernanda 
Teodoro, da Mandaliti Advogados, mediará a palestra “Açú-
car VHP – Redução de cálculo do ICMS”, nesta quarta, 9h, 
no Canal do Geta do YouTube *** A editora Colli Books 
lançará nesta quinta, às 9h, o Projeto Quinteratura, espaço 
dedicado à literatura, com livros e apresentações culturais, na 
Quinta da Boa Vista (RJ).

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br
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Ata da AGO/E realizada em 12/08/2021
Data, Horário e Local. No dia 12/08/21, às 9h, na sede da Companhia. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, 
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representan-
do a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) 
o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. 
da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) a destinação dos resultados apurados no exercício retro 
mencionado; (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021; (iv) a consolidação 
do Estatuto Social; e (v) outros assuntos do interesse social. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, 
o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Companhia, referentes ao exercício social findo 
em 31/12/20, publicados em 11/08/21 no DOESP e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o prejuízo apurado em 31/12/20 no 
valor de R$ 10.645.000,00, aprovar a destinação do montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Companhia. 
(iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos 
os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do artigo 152, caput, da Lei nº 
6.404/76. (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada. (v) Outros assuntos 
do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da 
Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Companhia. 
O acionista aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social. 
Por fim, o acionista autorizou a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação das 
deliberações, ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a 
ata referente a esta AGO/E, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, que foi aprovada pelos presentes. 
Acionista presente: Aconcagua Real Estate I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 
SP, 12/08/21. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente, Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob 
o nº 435.641/21-9 em 09/09/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FGTS: 55 anos de ganhos, perdas e fraudes

Nesta segunda-
feira, o Fundo 
de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) 
completou 55 anos. São 
muitos anos de ganhos e 
perdas desde a criação da 
poupança fundamental pa-
ra o trabalhador e para a 
economia brasileira. Ele 
fechou 2020 com um saldo 
total de R$ 570,3 bilhões, 
sendo R$ 457,2 bilhões o 
saldo das 192,9 milhões de 
contas ativas e inativas dos 
trabalhadores e R$ 113,1 bi-
lhões o Patrimônio Líquido 
do FGTS, que é uma conta 
reserva.

Bastaram dois anos após 
o golpe militar para que o 
regime promovesse profun-
das mudanças na economia 
do país, com reformas co-
mo a do sistema bancário e 
do mercado de capitais. No 
campo da legislação traba-
lhista, a ditadura, além de im-
por uma política de arrocho 
salarial, para impedir a reação 
dos trabalhadores, proibiu o 
direito à greve (Lei 4.330, de 
01/07/1964) e acabou com a 
estabilidade no emprego, ao 
criar o FGTS.

Para que o novo regime 

trabalhista passasse a valer, 
o general Castelo Branco se 
valeu do Ato Institucional 
nº 2 (AI-2), que durante a 
ditadura possibilitava a en-
trada, automaticamente em 
vigor, dos projetos de lei do 
Executivo que não fossem 
aprovados em sessenta dias, 
como foi o caso. Depois, 
o FGTS tornou-se a Lei 
5.107, de 13/09/1966.

O fundo anulou dois ar-
tigos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e 
da Constituição em vigor, 
que previa a indenização 
de um mês de salário por 
ano trabalhado, em caso de 
demissão imotivada e, as-
segurava a estabilidade no 
emprego ao trabalhador da 
iniciativa privada que com-
pletasse dez anos na mesma 
empresa, conhecido como 
“estabilidade decenária”.

Balanço

O presidente do Instituto 
Fundo de Garantia do Traba-
lhador (IFGT), Mario Aveli-
no afirma que são 55 anos 
de ganhos, perdas e fraudes. 
Entre os ganhos aponta que 
“milhões de famílias têm ho-

je sua casa própria; milhões 
de pessoas têm saneamento 
básico, água e esgoto, além 
de mais mobilidade urbana; 
anualmente é injetada na eco-
nomia uma média de R$ 180 
bilhões” e que “só em 2020, 
foram gerados 1.742.000 em-
pregos formais de forma di-
reta.”

As principais perdas e 
fraudes relacionadas por 
Avelino são: expurgos da 
TR, com uma perda acu-
mulada de mais de R$ 500 
bilhões de 1999 até hoje; 
empresas que não deposi-
tam o Fundo de Garantia. 
Atualmente, 232 mil empre-
sas estão inscritas na Divida 
Ativa da União, devendo R$ 
39,2 bilhões; e hackers que 
roubam dados e sacam o 
Fundo de Garantia, empre-
sas que não pagam a multa 
de 40%, contas desapareci-
das, dentre outras situações.

Para comemorar a data, o 
IFGT está realizando uma 
série de eventos durante 
setembro, que inclui lança-
mento de um livro sobre o 
assunto, lives, vídeos infor-
mativos e a criação do site 
Administração de Fundo 
de Garantia (admfga.com.

br) voltado para sindicatos, 
escritórios de advocacia 
e contabilidade e empre-
sas devedoras. A platafor-
ma permitirá o cálculo de 
qualquer situação de perda, 
principalmente das 232 mil 
empresas inscritas na Dívi-
da Ativa da União.

Nesta sexta-feira, às 
10h, haverá uma Audiên-
cia Pública solicitada pelo 
Instituto, através do depu-
tado federal Paulo Ramos, 
na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviços 
Públicos da Câmara dos 
Deputados, para discutir 
os projetos de lei que tra-
mitam no Congresso Na-
cional propondo mudanças 
no Fundo de Garantia, em 
geral, novos códigos de sa-
ques.

No dia 21, será lançada 
uma série de 9 vídeos “Per-
das e Fraudes no Fundo de 
Garantia, como evitar e re-
cuperar o dinheiro perdido” 
no canal Fundo de Garantia 
do Trabalhador no Youtu-
be. E no dia 22 será a vez 
da live “Expurgos da TR no 
Fundo de Garantia – Como 
recuperar o dinheiro perdi-
do”, às 19 horas.

Pandemia: planejar sucessão pode evitar dor de cabeça
O alto número de mortes 

por conta da pandemia joga 
luz na discussão sobre trans-
missão da herança e impor-
tância do planejamento dessa 
questão no âmbito familiar. 
“Muitos não lidam bem com 
os aspectos práticos da mor-
te. Conhecer o caminho e 
planejar-se de forma eficaz 
pode poupar despesas e di-
minuir sofrimento”, afirma 
o especialista Felipe Russo-
manno, advogado da área de 
Planejamento Patrimonial e 
Sucessório | Família e Suces-
sões do Cescon Barrieu.

Entre tantas, uma das 
questões mais complexas 
em matéria sucessória é 
aquela que decorre da mor-

te de alguém casado. “Se-
gundo o Código Civil, em 
caso de morte, o cônjuge 
sobrevivente recebe a he-
rança junto com os descen-
dentes de quem faleceu. Na 
falta destes, são chamados 
os ascendentes e, se não 
houver descendentes e as-
cendentes, o cônjuge herda 
toda a herança”, explica o 
advogado.

Com relação ao que cabe 
ao cônjuge quando herdar 
junto com os descendentes, 
seu direito hereditário recai 
sobre os bens exclusivos de 
quem faleceu, porque, em 
relação aos bens comuns, 
há direito de meação. “Nes-
ses casos, a regra prevê que, 

se há meação, não há heran-
ça; se há herança, não há 
meação”. Excepcionalmen-
te, no regime da separação 
obrigatória de bens, não há 
direito sucessório do côn-
juge quando herdar junto 
com descendentes.

Caso haja testamento, es-
te pode dispor apenas sobre 
até 50% dos bens. A outra 
metade é resguardada aos 
herdeiros indicados pela lei, 
no que se inclui o cônju-
ge. Somente se não houver 
descendente, ascendente, 
cônjuge ou companheiro é 
que o testamento pode dis-
por sobre a integralidade da 
herança.

Essas ponderações re-

forçam a necessidade de se 
pensar sobre questões de 
ordem sucessória. “É ade-
quado que a herança reflita a 
vontade de quem trabalhou 
arduamente para a aquisição 
de seu patrimônio. Por isso 
o planejamento sucessório, 
respeitadas as restrições le-
gais e as particularidades de 
cada caso, pode contribuir 
como importante instru-
mento de reflexão sobre a 
transmissão patrimonial na 
morte e de preservação da 
vontade quem trabalhou 
arduamente para a constru-
ção de um patrimônio, além 
de poupar despesas e preve-
nir litígios”, conclui Russo-
manno.

Agronegócio continua na liderança das exportações
O agronegócio represen-

tou 45,3% das exportações 
totais brasileiras no primei-
ro semestre de 2021. Até 
junho, as exportações do 
setor somaram US$ 61,49 
bilhões, o que representa 
um crescimento de 20,8% 
em relação ao exportado no 
mesmo período em 2020. 
A expectativa é que em 
2022 esse valor aumente. 
Os dados são do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 

Para aproveitar esse poten-

cial, a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) 
estão organizando a parti-
cipação de empresas bra-
sileiras de alimentos, be-
bidas e agronegócio nas 
30 maiores feiras interna-
cionais do setor em 2022. 
Só pela Apex-Brasil estão 
previstas participações em 16 
feiras setoriais. A Agência in-

formou nesta terça-feira que 
disponibiliza aos empresários 
preparação e estrutura antes 
e durante o evento, estande, 
espaços de networking, re-
cepcionistas, material pro-
mocional e tradutor. Desta 
forma, a Apex-Brasil espera 
contribuir para que as parti-
cipantes alavanquem seus ne-
gócios no cenário internacio-
nal, por meio de parcerias e 
novos clientes. As inscrições 
já estão abertas e o calendário 
pode ser acessado no regula-
mento.

A Apex-Brasil apoia 
mais de 1,6 mil empresas 
de diversos segmentos do 
agronegócio brasileiro. 
Para o Gerente de Agro-
negócios da Apex-Brasil, 
Márcio Rodrigues, o agro-
negócio brasileiro tem ca-
pacidade de diversificar e 
ampliar suas exportações 
para o mundo, e as feiras 
internacionais abrem ain-
da mais possibilidades de 
promover produtos, espe-
cialmente os de maior va-
lor agregado. 



‘Suportabilidade’

O inferno astral do presidente da República Federativa 
do Brasil não estaria completo, se faltasse aquela 

a quem ele em um dia de dezembro de 2019 chamou, 
depreciativamente, de “pirralha”. Trata-se da ativista 
sueca Greta Thunberg (nascimento: 3 de janeiro de 2003, 
em Estocolmo, Suécia). Na falta de argumentos, ante a 
denúncia da ativista sueca (de 16 anos então) do assassi-
nato de duas lideranças do povo guajajaras, o presidente 
apelou para a tentativa de desmoralizar a interlocutora e 
junto com ela a imprensa que a noticia.

A ativista apresentou-se por meio remoto da sessão 
do Senado, de 10 de setembro, no âmbito das atividades 
da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo senador 
Jaques Wagner. Recentemente, ela doou prêmio de US$ 
100 mil que recebeu da ONG dinamarquesa Human Act 
para apoiar a entrega de imunizantes contra Covid-19 nos 
países mais pobres. A ONG contribuiu com mais US$ 
100 mil. Greta e Human Act lançaram uma campanha 
para apoiar o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 
Unicef, no combate contra a pandemia de Covid-19.

Falou também na sessão do Senado o governador Re-
nato Casagrande (ES), dizendo que, como o governo bra-
sileiro deu um passo atrás na questão ambiental, é preciso 
que alguém de um passo à frente, daí a sessão do Senado. 
Apoiou a necessidade de se regulamentar o mercado de 
carbono e de se reiterar as metas fixadas como comprom-
issos do Brasil no Acordo de Paris.

Outras contribuições foram aportadas por Fiona Clauder, 
embaixadora da ONU junto à COP 26, a se realizar em 2022, 
em Glasgow, falando também da importância de observar o 
conjunto de objetivos e metas do Acordo de Paris. Haveria 
um descompasso entre as mudanças sentidas em várias par-
tes do planeta e as medidas preventivas ante o aquecimento. 
Falou também da necessidade de conciliar medidas práticas 
de curto prazo com o planejamento estratégico.

David King, presidente do Centro de Reparo Climático 
da Universidade de Cambridge falou em seguida, abor-
dando a questão dos gases causadores do aquecimento, 
especialmente o metano, além do carbono. Falou ainda 
que é necessária uma revisão nos costumes (como o da 
ingestão de carne vermelha). Boa parte do metano vem 
dos rebanhos e das plantações de arroz.

Falou o presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira 
Azevedo, com a hipótese de que o déficit de chuvas atual 
já esteja na conta do desflorestamento da Amazônia, di-
minuindo a umidade dos “rios que voam”. Ele enfatizou a 
necessidade de se buscar outros estilos de vida.

A liderança indígena e estudante de Biologia Samela 
Sateré Mawe falou a seguir, denunciando projetos de lei que 
os povos indígenas não vão aceitar. Falou do antagonismo 
entre índios (principais defensores da Terra) e garimpeiros/
madeireiros/grileiros. Participaram  também as senadoras 
Zenaide Maia (denunciou que o governo brasileiro em 2,5 
anos liberou o uso de1.144 agrotóxicos) e Eliziane Gama.

Bem humorado, participou o senador Espiridião Amin, 
apresentando o conceito de “suportabilidade,” em substi-
tuição ao de sustentabilidade. E perguntava “até quando o 
planeta vai nos suportar?”. Citando Leonel Brizola, falou 
das perdas internacionais, que se verificam nas relações de 
troca (um navio cheio de minério de ferro por um terço 
de um container de chips), e da defesa da sua tese de dou-
torado recente, no tema.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) –
PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com prazo de 15 dias. Jonas Rymer,
Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº 079, com escritório
na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo – Rio de
Janeiro – RJ, devidamente autorizado pelo Proprietária / Credora
Fiduciária, G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF de nº 11.370.045/0001-
74, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa,
especialmente a ORLA LOCAÇÕES PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS – EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.954.217/0001-69, estabelecida na Rua Bela, nº 160,
parte, São Cristóvão/RJ, representada por seu sócio administrativo,
Zélio Rodrigues Peres, brasileiro, empresário, portador da
identidade nº 01.179.771-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
012.644.437-49, casado com Sandra Garretano Peres Graziani
Freire, brasileira, engenheira, portadora da identidade nº
861.069.375 - CREA/RJ, inscrita no CPF sob o nº 758.521.447-20,
de que nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento Imobiliário que institui alienação fiduciária, será
realizado o 1º Leilão, no dia 23 de setembro de 2021, às 13:00
horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público
Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no escritório do Leiloeiro Público Jonas Rymer,
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo /
RJ, pelo valor atualizado do imóvel, e o 2º Leilão, no dia 27 de
setembro de 2021, às 13:00 horas, no mesmo local e portal, pelo
valor do débito e seus acessórios. IMÓVEL: Apartamento 204 do
Edifício “Haggin Oaks” do Empreendimento “Barra Golden
Green”, situado na Av. Eugênio Lyra Neto, nº 350, com direito a
03 vagas de garagem – Barra da Tijuca / RJ. Matrícula nº 218.406,
no 9º Ofício do Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. O 1º Leilão terá como lance mínimo o valor do imóvel,
que corresponde a R$ 3.056.942,85. Se o 1º leilão não obtiver
lance igual ou superior ao valor do imóvel, será realizado o 2º
leilão no qual será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior a R$ 7.496.193,31, que representa, na presente
data, o somatório das seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii)
valor das despesas, (iii) valor dos prêmios de seguro. O valor do
2º leilão será ajustado até a data de sua realização em função
dos encargos contratuais. Condições do leilão: A venda será
realizada à vista. Correrão por conta do comprador todas as
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como o
pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
a título de comissão do leiloeiro, acrescido das despesas com o
procedimento de leilão, escritura pública, imposto de transmissão,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em
que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. A desocupação correrá por conta do comprador,
porém, a reintegração na posse poderá ser solicitada de acordo
com o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97, em 60 dias. Caso
o 1º e o 2º leilão sejam negativos, a obrigação do devedor estará
extinta, e se dará por encerrada e perfeita a consolidação da
plena propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, sem
prejuízo do credor fiduciário poder aceitar proposta da forma
que lhe aprouver, havendo, inclusive, a possibilidade de venda
na forma parcelada, ficando as propostas condicionadas à
apreciação do credor fiduciário. Maiores informações e
propostas através do telefone (21) 2532-2266.

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 97.428.668/0001-76, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Ambiente – SEMA, através do Processo nº 70421/2021 a Licença de Operação –
LO, para serviços industriais de usinagem (torno, fresa, etc.), soldas e semelhantes,
situado à Rua Pedro Hage Jahara, nº400 – Área 01 – Imboassica, Macaé/RJ.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
31/08/2021: Data, Local e Horário: Ao 31/08/2021, às 9h, na sede social 
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Fer-
rari – Presidente e Sr. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre as seguintes propostas realizadas pela Diretoria: A submissão 
à aprovação da Assembleia Geral para o pagamento de juros sobre o capital 
próprio às acionistas Repsol Upstream B.V. e Tiptop Luxembourg S.A.R.L. 
Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do 
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem res-
salvas: Submeter à aprovação da Assembleia Geral proposta para pagamento 
de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em 
agosto de 2021 e a ser pago em ou antes de 30/09/2021. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assina-
turas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato 
Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José 
Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, 
Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres 
Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima 
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Ad-
ministração da Companhia. RJ, 31/08/2021. Carolina Assano Massocato 
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4451432 em 09/09/2021.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) –
ELETRÔNICO, com prazo de 10 dias. Jonas Rymer, Leiloeiro
Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº 079, domiciliado na Av.
Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo – Rio de Janeiro
– RJ, devidamente autorizado pelos Proprietários/Credores
Fiduciários, ROBERTO OSCAR HALPERN, brasileiro, bacharel
em marketing, portador da identidade nº 08855340-9, IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 006.227.837-18, casado pelo regime da
separação total de bens com MARIANA PESSOA PROENÇA DE
GOUVÊA HALPERN, brasileira, arquiteta, portadora da identidade
nº 11.491.548-1 – IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 077.108.637-
79, RENATA KUPERMAN RIBEIRO COUTINHO, brasileira,
engenheira, portadora da identidade nº 20.350.313-1 – DIC/RJ,
inscrita no CPF sob o n.º 057.069.877-42, casada pelo regime da
separação total de bens com JOÃO RICARDO RIBEIRO
COUTINHO SCHVARTZBURD, brasileiro, engenheiro, portador da
identidade nº 125643627 – Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº
053.916.597-28, ANDRE TENENBAUM, brasileiro, engenheiro,
portador da identidade nº 13.404.859-4 – DIC/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 094.288.187-71, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com CLARICE DUBIN
TENENBAUM, brasileira, publicitária, portadora da identidade nº
28.733.522-8 – DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 003.010.970-11 e
ROBERTO BEKIERMAN, brasileiro, advogado, portador da
identidade nº 66.930 – OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº
013.835.697-11, casado pelo regime da separação total de bens
com Paula Sheehan Barboza Vianna, brasileira, advogada,
portadora da identidade nº 60.738 – OAB/RJ, inscrita no CPF sob
o nº 892.724.557-15; faz saber aos que virem o presente edital e
interessar possa, especialmente a DINPE PARTICIPAÇÕES LTDA.,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.261.967/000195,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Rua Benjamin Batista, nº 27, apto 402, Jardim Botânico, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 22.461-120 e WOLLNER COMÉRCIO E
CONFEÇÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.098.700/0001-
94, domiciliada na Rua do Matoso, nºs 138 e 138-A, que nos
termos do artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997 e
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será realizado o 1º
Leilão, no dia 27 de setembro de 2021, às 11:00 horas, pelo
Leiloeiro Público Jonas Rymer, na Av Erasmo Braga nº 227 grupos
1.110 e 1.111 – Centro Rio de Janeiro, pelo valor atualizado do
imóvel, e o 2º Leilão, no dia 28 de setembro de 2021, no mesmo
horário e local, pelo valor do débito e seus acessórios. IMÓVEL:
Apartamento 402 situado na Rua Benjamin Batista, nº 27 – Jardim
Botânico / RJ. Matrícula nº 83912, no 2º Ofício do Registro de
Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O 1º Leilão terá
como lance mínimo o valor do imóvel, que corresponde a R$
4.268.788,96. Se o 1º leilão não obtiver lance igual ou superior ao
valor do imóvel, será realizado o 2º leilão, no qual será aceito o
maior lance oferecido, desde que igual ou superior a R$
3.997.156,80, que representa, na presente data, o somatório das
seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii) valor das despesas, (iii)
valor dos prêmios de seguro. O arrematante arcará com as
prestações vincendas do imóvel, bem como os débitos de IPTU e
condomínio caso houver. O valor do 2º leilão será ajustado até a
data de sua realização em função dos encargos contratuais.
Condições do leilão: A venda será realizada à vista. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do
imóvel no leilão, como o pagamento de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro,
acrescido das despesas com o procedimento de leilão, escritura
pública, imposto de transmissão, laudêmio, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação. A desocupação correrá
por conta do comprador, porém, a reintegração na posse poderá
ser solicitada de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei nº
9.514/97, em 60 dias. Maiores informações no escritório do
Leiloeiro, através do telefone (21) 2532-2266.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ficam con-
vidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de Construção, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da empresa na Av. 
Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia 23 
de setembro de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocação e às 12:30 
horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: (i) amortização de direitos aquisitivos de herdeiro minoritário de 
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, de que trata o 
Processo de Inventário do espólio do acionista majoritário Ailon Vieira Diniz, 
em trâmite na Comarca de Brasília - DF, de conformidade com o Art. 44 da 
Lei nº 6.404/76 e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. Rio de 
Janeiro, 13 de setembro de 2021. Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora.

Governo acaba com 
modelo tributário de Eireli
Criadas por força da 

Lei 12.441, de 11 
de julho de 2011, 

as Empresas Individuais de 
Responsabilidade Limitada 
(Eireli) deixaram de existir 
no último dia 27 de agosto, 
por força do artigo 41 da 
Lei 14.195/2021.

“As empresas que eram 
optantes por essa tributação 
passam a ser agora socieda-
des limitadas unipessoais 
(SLU) independentemente 
de qualquer alteração em 
seu ato constitutivo. Lem-
brando que ainda aguarda-
mos ato do Departamento 
de Registro Empresarial e 
Integração (Drei) para mais 
dados, pois ele que regula-
mentará a referida trans-
formação”, explica Robson 
Nascimento, consultor tri-
butário da Confirp Consul-
toria Contábil.

O objetivo das Eireli era 
criar uma figura interme-
diária entre o empresário 
individual e a sociedade li-
mitada, mas que reunisse as 
melhores características dos 
dois modelos.

Mas, por mais que atra-
ísse as micro e pequenas 
empresas, por ser uma 
forma simplificada de ter 
um negócio, existiam pro-
blemas e o maior era a 
exigência de capital social 
acima de 100 salários-mí-
nimos do sócio, cerca de 
R$ 11 mil, além de proibir 
estes de constituir outras 
Pessoas Jurídicas.

“Eu avalio que essa alte-
ração é boa para as empre-
sas que estavam no modelo 
que não existe mais, pois 
abre oportunidades aos em-
presários. Sem contar que 
praticamente mais nenhum 

empresário optava por ser 
Eireli mais”, analisa Robson 
Nascimento.

O especialista lembra que 
ser uma Sociedade Limi-
tadas Unipessoais é muito 
mais vantajoso para as em-
presas sendo que nessa na-
tureza jurídica não é preciso 
ter sócios, além disso o pa-
trimônio do empreendedor 
fica separado do patrimô-
nio da empresa, não tendo 
a exigência de valor mínimo 
para compor o capital so-
cial. Além disso, é possível 
ser sócios de outras empre-
sas.

Também no mês de agos-
to, segundo levantamento 
realizado pelo Serasa Ex-
perian, as micro e pequenas 
empresas (MPEs) lideraram 
as requisições de recupe-
ração judicial, totalizando 
71% de todos os pedidos. 

Ainda de acordo com os 
dados, 43,2% dos pedidos 
foram feitos pelo setor de 
comércio, o maior número 
desde 2017. No total, os pe-
didos de recuperação judi-
cial registraram crescimento 
de 50% em agosto. Foram 
111 solicitações no oitavo 
mês do ano, contra 74 em 
julho.

Os pedidos de falência, 
por outro lado, apresen-
taram queda de 0,5% em 
relação ao mês passado. 
Foram 95 requisições em 
agosto contra 100 realiza-
das em julho. O índice tam-
bém atingiu as MPEs, que 
registraram 60 pedidos. As 
organizações de médio por-
te contaram com 19 solici-
tações e negócios de grande 
porte, 16. O setor de servi-
ços liderou o ranking, com 
60 pedidos.

Varejo paulistano cresceu 17,9% em agosto sobre julho

O fim das restrições 
ao comércio em to-
do o Estado de São 

Paulo, com o efeito Dia dos 
Pais e a frente fria que chegou 
à capital, na primeira quinze-
na do último mês, elevou as 
vendas no varejo paulistano 
em agosto. É o que aponta 
o Balanço de Vendas da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP) com dados da 
Boa Vista S/A. O indicador 
registrou alta média de 17,9% 
sobre julho deste ano.

A compra de presentes 
para os pais – em geral peças 
de vestuário, como roupas e 
agasalhos – aqueceu o fatura-
mento das lojas e comércios.

“O fim das restrições ao co-
mércio na segunda quinzena e 
a compra de presentes na pri-
meira foram fatores importan-
tes para esse resultado positi-
vo”, avalia o economista-chefe 
da ACSP, Marcel Solimeo.

O balanço de vendas 
apontou também alta de 
30%, comparando agosto 

deste ano com o mesmo 
período do ano passado. 
Apesar de parecer expres-
sivo, o economista salienta 
que o motivo é a fraca base 
de comparação, visto que 
havia restrições ao funcio-
namento do comércio.

“Nossa expectativa se 
mantém. Até o final deste 
ano vamos atingir o mesmo 
patamar apresentado antes 
da pandemia. Não estamos 
falando de recuperação das 
vendas porque venda adiada 

é venda perdida”, explica.
Para Solimeo, mês a mês, 

o indicador deve se mos-
trar positivo até o final do 
ano. “Na medida em que 
a vacinação continua ace-
lerando a tendência para o 
varejo melhora, mas temos 
problemas que podem afe-
tar o desempenho. Como 
o aumento da inflação, que 
vai comprometer a renda da 
população, e que exige aten-
ção do governo, e também 
a crise energética”, finaliza.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGE do TIPO: Presencial
COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE TURISMO, HOTELARIA,

EVENTOS E SIMILARES  - CNPJ 31.576.700/0001-52.
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe convoca todos os
cooperados em pleno gozo com suas obrigações estatutárias para parti-
ciparem da AGE, a realizar-se no dia 26.09.2021, na RUA DA CONCEI-
ÇÃO, 72, SALA 203 (sede) – Centro – Angra dos Reis/RJ. Com as seguin-
tes CONVOCAÇÕES: às 08:00 em 1a C/presença mínima de 2/3; às 09:00
em 2ª C/1/2+1 e às 10:00 em 3a e última C/presença mínima de 10(dez)
cooperados para a deliberarem as seguintes ORDENS DO DIA: 1)-Eleição
da Diretoria e Conselho Fiscal; 2)- Reforma Estatutária. DEVANY DO SA-
CRAMENTO. Diretor-Presidente, e MAIQUE CASTRO – CRCRJ, 14.09.2021.

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
CNPJ/MF nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas para a assembleia geral extraordinária 
que se realizará no dia 23 de setembro de 2021 às 14h, na sede da Com-
panhia, localizada na Praia do Flamengo nº 154, sala 1.103, Flamengo, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, que se realizará por videoconferência, 
com a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital social 
no montante de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) e sobre o 
encerramento da Companhia. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021. 
Carlo Alberto Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

Eagle Exploração e Produção de Óleo e Gás S.A.
CNPJ/ME nº 32.021.201/0001-61 - NIRE 33300338926

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/07/2021
1. Data/Hora/Local: 01.07.2021, às 9hs, sede social, Rio de Janeiro/RJ, 
Rua Cinco de Julho, nº 89 (parte), Copacabana, CEP 22051-030. 2. 
Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. 3. Mesa: Presidente: 
Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan, Secretário: Luiz Felipe Coutinho 
Martins Filho. 4. Ordem do Dia e 5. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: 5.1. Alteração da denominação social da Companhia de 
“Eagle Exploração e Produção de Óleo e Gás S.A.” para “Origem Energia 
S.A.” 5.1.1. Em decorrência da alteração da denominação social ora 
deliberada, aprovar que o Artigo 1º do Estatuto Social passe a vigorar com 
a seguinte redação: Artigo 1º: A Origem Energia S.A. (“Companhia”) é uma 
S.A., regida pelo presente Estatuto Social, pelas disposições legais 
aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76 (conforme alterada, a “Lei das 
S.A.”), e pelos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. 
5.2. Ampliação do objeto social da Companhia, o qual passará a 
compreender, além das atividades já existentes, também a atividade de 
geração e comercialização de energia elétrica. 5.2.1. Em decorrência da 
alteração do objeto social ora deliberada, aprovar que o Artigo 4º do Estatuto 
Social passe a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4º: A Companhia 
tem por objeto a extração, exploração, produção, processamento e 
comercialização de petróleo e gás natural, a prestação de serviços de apoio 
à extração de petróleo e gás natural, assim como a geração e comercialização 
de energia elétrica. 5.3. Aumento de capital da Companhia, o qual passará 
de R$ 61.687.519,38, dividido em 44.982.360 ações ordinárias, 24.011.840 
ações preferenciais Classe A e 20.970.520 ações preferenciais Classe B, 
todas nominativas e sem valor nominal, para R$ 414.387.519,38, mediante 
a emissão de 239.462.492 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, as quais serão totalmente subscritas neste ato e serão 
integralizadas pelo acionista PSS Energy Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior pelo FIP Prisma em 
moeda corrente nacional no prazo de até 2 dias úteis a contar da presente 
data, nos termos do boletim de subscrição que consta como Anexo I. 5.4. 
Aprovar a conversão de (i) 10.485.260 ações preferenciais classe B de 
emissão da Companhia detidas por Luiz Felipe Coutinho Martins Filho em 
10.485.260 ações ordinárias, (ii) 10.485.260 ações preferenciais classe B 
de emissão da Companhia detidas por Luna Maria Teixeira Viana em 
10.485.260 ações ordinárias e (iii) 24.011.840 ações preferenciais classe A 
de emissão da Companhia detidas pelo FIP Prisma em 24.011.840 ações 
ordinárias, com a consequente extinção das classes de ações preferenciais 
de emissão da Companhia, passando o capital social da Companhia e ser 
composto tão somente por 329.427.212 ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal. 5.4.1. Em decorrência do aumento do capital social, 
bem como da conversão de ações ora aprovada, aprovar que o Artigo 5º do 
Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º: O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 414.387.519,38, 
dividido em 329.427.212 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. §1º: Cada ação dá direito a 1 voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais, sem prejuízo dos demais direitos previstos neste 
Estatuto Social e na legislação em vigor. §2º: As ações serão indivisíveis em 
relação à Companhia, que não reconhece mais de 1 titular para cada 1 
delas. §3º: É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, 
bem como a existência de tais títulos em circulação. §4º: Qualquer oneração, 
transferência, alienação ou disposição de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações de emissão da Companhia, bem como de direitos de 
subscrição de novas ações, de emissão da Companhia e/ou de emissão de 
outras sociedades e de titularidade da Companhia, poderá ser realizada, 
contanto que observados os procedimentos, avenças e condições previstos 
nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. 5.5. Aumento 
do limite do capital social autorizado da Companhia, passando dos atuais 
R$ 100.000.000,00 para R$ 1.000.000.000,00. 5.5.1. Em decorrência do 
aumento do limite do capital social autorizado da Companhia ora deliberado, 
aprovar que o caput do Artigo 7º do Estatuto Social passe a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 7º: A Companhia está autorizada a aumentar seu 
capital social até o limite de R$ 1.000.000.000,00, independentemente de 
reforma estatutária, mediante emissão de novas ações ordinárias por 
deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da 
emissão, inclusive preço e prazo de subscrição e integralização. 5.6. 
Alteração da composição do Conselho de Administração, o qual passará a 
ser composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 11 membros efetivos, que 
serão eleitos para mandatos unificados de 2 anos, permitida a reeleição, e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, que designará o seu 
Presidente. 5.6.1. Em decorrência da alteração da composição do Conselho 
de Administração ora deliberada, aprovar que o Artigo 17 do Estatuto Social 
passe a vigorar com a seguinte redação: Artigo 17: O Conselho de 
Administração será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 11 membros 
efetivos, sem suplentes, eleitos para mandatos unificados de 2 anos, 
permitida a reeleição, e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia 
Geral, que designará o seu Presidente. §Único: Nos casos de ausência ou 
impedimento do Presidente do Conselho de Administração, o Presidente 
será substituído por outro conselheiro indicado pela maioria dos membros 
do Conselho de Administração para ocupar tal cargo durante a ausência ou 
impedimento do Presidente do Conselho de Administração efetivo. 5.7. 
Ratificar a renúncia de Eduardo José Barbosa Hirschle, RG 7.093.933-SSP/
PE, CPF/ME 093.538.674-28, ao cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada na 
presente data e arquivada na sede social da Companhia. 5.7.1. Fica 
consignada na presente ata, a outorga da mais ampla, plena, irrestrita, 
geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação para Eduardo para nada mais 
reclamar, receber ou pleitear com relação aos atos por ele realizados até a 
presente data em função do exercício de seu cargo como conselheiro da 
Companhia. 5.8. Eleger para os cargos de membros do Conselho de 
Administração e para mandatos unificados aos dos mandatos dos atuais 
membros do Conselho de Administração (a saber, Rodrigo Cury Sampaio 
de Miranda Pavan e Luiz Felipe Coutinho Martins Filho, os quais são válidos 
até 18/01/2023, os seguintes: (i) José Luiz Alquéres, RG 13.829-D-CREA 5ª 
Região, CPF/ME 027.190.707-00; (ii) Marcelo Pechinho Hallack, RG 
11.598.729-9-IFP/RJ, CPF/ME 085.753.937-07; (iii) João Mendes de 
Oliveira Castro, RG 12.774.787-1-IFP/RJ, CPF/ME 091.568.237-03; (iv) 
Vitor Sarquis Hallack, RG M258.091-SSP/MG, CPF/ME 194.332.476-04. 
5.8.1. Os conselheiros ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de 
registro de atas de reuniões do Conselho de Administração. 5.8.2. 
Encontram-se arquivadas na sede da Companhia as declarações prestadas 
pelos conselheiros ora eleitos de 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. 5.9. Alteração 
da composição da Diretoria, a qual passará a ser composta por, no mínimo, 
3 e, no máximo, 11 membros efetivos, acionistas ou não, residentes no país, 
eleitos para mandatos unificados de 2 anos, permitida a reeleição e 
destituíveis, pelo Conselho de Administração; sendo 1 Diretor Presidente, 1 
Diretor Operacional e os demais, Diretores sem designação específica. 
5.9.1. Em decorrência da alteração da composição da Diretoria ora 
deliberada, aprovar que o Artigo 26 do Estatuto Social passe a vigorar com 
a seguinte redação: Artigo 26: A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 
e, no máximo, 11 diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
para mandatos unificados de 2 anos, permitida a reeleição e destituíveis, 
pelo Conselho de Administração; sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor 
Operacional e os demais, Diretores sem designação específica. 5.10. 
Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, o qual, com as 
alterações acima já incluídas e com as alterações necessárias à sua 
adequação às novas disposições do Acordo de Acionista da Companhia 
que foi aditado nesta data, passará a vigorar com a redação consolidada 
constante do Anexo II. 5.11. Autorizar os membros da administração da 
Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das 
deliberações acima aprovadas, podendo representar a Companhia para a 
formalização das operações em questão e tomar todas as providências 
necessárias perante os órgãos públicos e terceiros em geral, inclusive os 
registros, averbações, subscrição, atualizações cadastrais e transferências 
necessários. 6. Encerramento: Nada mais. A Ata que, lida e achada 
conforme, foi pelos presentes assinada. Mesa: Presidente: Rodrigo Cury 
Sampaio de Miranda Pavan; Secretário: Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. 
Acionistas: PSS Energy Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia - Investimento no Exterior, Luiz Felipe Coutinho Martins Filho 
e Luna Maria Teixeira Viana. RJ, 01/07/2021. JUCERJA nº 00004252830 
em 02/08/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Três perguntas: criptomoedas, 
regulamentação, startups e stablecoins
Por Jorge Priori

A Transfero é uma 
empresa interna-
cional de soluções 

financeiras baseadas em 
tecnologia blockchain. Fun-
dada em 2014 no Rio de 
Janeiro, ela transferiu sua 
sede para a Suíça em 2015 
por causa da criação do 
Cripto Valley. A Transfero 
é responsável pela criação 
do BRZ Token, primeira 
stablecoin (criptomoeda 
estável) brasileira em circu-
lação e a maior no mundo 
não pareada ao dólar. O 
BRZ já atingiu mais de 1 
bilhão de tokens emitidos, 
o equivalente a R$ 1 bilhão.

Recentemente, a Trans-
fero criou com a suíça So-
lana um fundo de US$ 20 
milhões para investimento 
em projetos early-stage 
que priorizem o desen-
volvimento no Brasil de 
soluções na blockchain da 
Solana com potencial de 
integração ao BRZ. Diga-
se de passagem, a Solana 
(SOL) foi umas das cripto-
moedas que mais se valori-
zaram desde o último mês 
de agosto.

Conversamos com Safiri 
Felix, diretor de Produtos 
e Parcerias da Transfero, 
sobre a discussão da regu-
lamentação do mercado de 
criptomoedas no Brasil e no 
mundo, a visão da empresa 
sobre os projetos relaciona-
dos a criptoativos que estão 
sendo criados no Brasil e 
sobre a possibilidade das 
stablecoins serem substi-
tuídas pelas moedas digitais 
criadas pelos bancos cen-
trais.

Como você vê a dis-
cussão sobre a regula-
mentação do mercado de 
criptomoedas no Brasil e 
no mundo?

A regulamentação do 
mercado de criptomoedas 
é um processo sem volta. 
À medida que esse mer-
cado vai ganhando relevân-
cia, aumenta a pressão para 
que se estabeleçam regula-
mentações. É importante 
salientar que o setor não 
é totalmente desregulado. 
Por exemplo, no Brasil já 
existem normativas tanto 
da Receita Federal, quanto 
manifestações da CVM 
(Comissão de Valores Mo-
biliários) e do Banco Cen-
tral em relação a diversos 
modelos de negócios.

Está em discussão no 
legislativo uma série de 
Projetos de Lei para deter-
minar qual deve ser o pa-
pel dos órgãos de controle 
na supervisão do mercado. 
A expectativa é que fique 
claro o que deve ser da alça-
da da CVM, o que ficará a 
cargo do Banco Central e 
também quais devem ser 
as regras observadas pelos 
intermediadores nesse mer-
cado. Essas definições vão 
em linha com a diretriz das 
políticas discutidas ao redor 
do mundo. Além disso, esse 
é um processo que tende a 
aumentar cada vez mais a 
legitimidade do mercado 
cripto como uma nova 
classe de ativos.

Como você avalia as 
perspectivas dos projetos 
relacionados a criptoati-
vos que estão sendo cria-
dos no Brasil?

Os projetos de cripto 
desenvolvidos no Brasil 
enfrentam uma série de 
dificuldades para se desen-
volver, especialmente a es-
cassez de desenvolvedores 
especializados, acesso a 
capital de risco e incerteza 
regulatória. Muitos proje-
tos acabam optando por 
desenvolver suas iniciati-
vas em outras jurisdições 
justamente pela falta de 
clareza em relação ao que 
pode ou não pode ser feito 
no país.

O mercado de criptoati-
vos é, por definição, global. 
Muitas vezes acaba sendo 
mais inteligente ir para uma 
regulamentação mais per-
missiva em outra jurisdição 
do que se limitar com as 
restrições da regulação lo-
cal. Ao mesmo tempo, te-
mos desenvolvedores no 
país que são extremamente 
competentes trabalhando 
em projetos internacionais.

Dentro desse contexto 
de reconhecermos o poten-
cial do mercado no Brasil, 
a Transfero, por meio do 
BRZ, e a Solana Founda-
tion criaram um fundo de 
US$ 20 milhões para fi-
nanciar projetos baseados 
em blockchain no Brasil – 
sendo a maior iniciativa de 
funding de projetos relacio-
nados no país.

O que nós queremos com 
essa iniciativa é encurtar a 
distância entre o mercado 
brasileiro e global, através 
de um fundo de fomento 
para acelerar o desenvolvi-
mento do ecossistema lo-
cal e permitir que projetos 
brasileiros em estágio em-
brionário se desenvolvam e 

alcancem seu potencial no 
mercado.

As moedas digitais 
que estão sendo discuti-
das por bancos centrais 
podem substituir as sta-
blecoins? Por exemplo, 
no futuro a BRZ poderá 
ser substituída pelo Real 
Digital?

A discussão sobre as moe-
das digitais emitidas pelos 
Bancos Centrais, conhecidas 
como CBDCs (Central Bank 
Digital Currency), é uma 
pauta que deve evoluir sub-
stancialmente nos próximos 
anos. O Banco Central do 
Brasil se destaca em relação 
aos seus pares em relação ao 
que pretende atingir e quais 
os gargalos de implementa-
ção.

Acredito que dificilmente 
teremos essa iniciativa fun-
cionando em menos de 
dois, três anos. Nesse meio 
tempo, as stablecoins, como 
o BRZ, devem continuar 
cumprindo o seu papel, que 
é facilitar as negociações de 
criptoativos.

Hoje, a maior parte dos 
volumes negociados está 
concentrado nas stable-
coins, justamente pela fac-
ilidade de movimentação, 
principalmente para op-
erações de arbitragem em 
mais de um mercado. Com 
as stablecoins, os agen-
tes conseguem fazer isso 
de maneira muito ágil, ao 
contrário das limitações 
impostas pelo sistema fi-
nanceiro convencional. O 
cenário mais provável é de 
coexistência entre as moe-
das digitais centralizadas e 
stablecoins privadas.

Declarações de Luna e Silva na Câmara 
pioraram o que já estava péssimo

As declarações do 
presidente da Pe-
trobras, Joaquim 

Silva e Luna, na audiência 
na Câmara dos Deputados, 
nesta terça-feira, contribuí-
ram para azedar um pouco 
mais a imagem que o mer-
cado tem sobre a política de 
preços dos combustíveis da 
estatal.

Apesar de não fazer uma 
defesa direta da política de 
paridade internacional, ele 
afirmou que as regras atu-
ais permitiram que estatal 
recuperasse o lucro, que foi 
de R$ 42,8 bilhões no 2° 
trimestre de 2021, contra 
prejuízo de R$ 2,7 bilhões 
registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Um 
dos temas da pauta foi a 
crise hídrica. Para o presi-
dente da Petrobras, com a 
consequência de uma cri-
se energética, a crise hídrica 
que já se arrasta “há algum 
tempo” deve perdurar até 
novembro.

Na opinião de João Be-
ck, economista e sócio da 
BRA, ao longo das próxi-
mas semanas será impor-

tante observar a evolução 
da crise hídrica. “Atualmen-
te é o maior risco para os 
mercados e pode contribuir 
com alguns pontos na in-
flação e desaceleração do 
crescimento”, informou 
à reportagem do Monitor 
Mercantil.

Para o coordenador-geral 
da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), Deyvid 
Bacelar, Silva e Luna men-
tiu sobre a composição de 
custos da equivocada po-
lítica de preço de paridade 
de importação (PPI) e seus 
impactos nocivos sobre a 
inflação e o custo de vida 
do trabalhador.

Segundo ele, mais uma 
vez, Silva e Luna preferiu 
culpar o ICMS pela contí-
nua alta dos preços e não 
disse que o real motivo do 
governo Bolsonaro para a 
dolarização dos preços dos 
combustíveis é estimular 
uma política de incentivo 
às importações de deriva-
dos e GLP, beneficiando 
produtores internacionais 
e importadores, como se o 
Brasil não produzisse inter-

namente praticamente todo 
o petróleo que consome e 
não tivesse capacidade de 
refino”. 

O PPI  - que segue as co-
tações do petróleo no mer-
cado internacional, a varia-
ção do dólar e os custos de 
importação - é uma “políti-
ca injusta e desproporcio-
nal, que não considera que a 
Petrobrás tem custos inter-
nos e não internacionais”, 
afirmou Bacelar, lembrando 
que, de janeiro a agosto des-
te ano, a Petrobras reajus-
tou a gasolina em suas re-
finarias em 51%. No diesel, 
o aumento nas refinarias já 
é de 40% este ano, sendo a 
Petrobras responsável por 
cerca de metade do valor 
cobrado nas bombas. 

Alta da gasolina

“Em meio à alta da gaso-
lina, que já alcança R$ 7 em 
alguns estados, a Petrobras 
lançou propaganda menti-
rosa dizendo que recebe em 
média R$ 2 a cada litro de 
gasolina. Ação civil pública 
obrigou a Petrobrás sus-

pender a publicidade enga-
nosa. Mesmo assim, Luna e 
Silva manteve a mentira du-
rante o debate no plenário 
da Câmara”, acrescentou o 
dirigente da FUP. 

Bacelar observou que 
o presidente da Petrobras 
não disse a verdade quando 
afirmou que todos os desin-
vestimentos da estatal estão 
sendo feitos a preços justos: 
“Silva e Luna omitiu a ven-
da da refinaria Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia, 
para o fundo árabe Muba-
dala por US$ 1,65 bilhão, 
metade do valor de merca-
do, conforme apontou estu-
do do Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (Ineep) e levantamen-
tos feitos por empresas do 
mercado financeiro. O mes-
mo ocorreu com a venda 
da Refinaria Isaac Sabá, de 
Manaus (Reman), feita às 
escuras, sem transparência, 
a preço de banana, US$ 189 
milhões, 70% inferior ao 
seu valor em comparação 
com os cálculos estimados 
pelo Ineep”.
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CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 
CNPJ/ME nº 08.795.463/0001-07 - NIRE 33.207.867.621 

18ª Alteração do Contrato Social: Pelo presente instrumento particular: I. 
Companhia Brasileira de Offshore, S.A., inscrita no CNPJ/ME 
13.534.284/0001-48, com sede na cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. 
Braga nº 2, parte A, CEP 24.110-200, com seu estatuto social arquivado na 
JUCERJA sob o NIRE 33.3.00018671, neste ato representada de acordo com 
seu estatuto social, por seus Diretores (i) Marcos Roberto Tinti, brasileiro, 
casado, contador, RG 18017376-5, SSP/SP, e CPF/ME 084.250.178-90, com 
domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 2, 
Barreto, CEP 24.110-200; e (ii) Rodrigo Ribeiro dos Santos, brasileiro, casa-
do, economista, RG 09692438-6 e CPF/ME 035.541.167-93, com domicílio 
profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 2, Barreto, 
CEP 24.110-200 (“CBO”); e II. Aliança S/A – Indústria Naval e Empresa de 
Navegação, S.A., inscrita no CNPJ/ME 33.055.732/0001-38, com sede na ci-
dade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga nº 2, parte B, CEP 24.110-200, 
com seu estatuto social arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.3.00082000, 
neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus Diretores (i) 
Marcos Roberto Tinti, qualificado acima; e (ii) Rodrigo Ribeiro dos Santos, 
qualificado acima (“Aliança” e, em conjunto com a CBO, as “Sócias”); sócias 
representando a totalidade do capital social da CBO Serviços Marítimos 
Ltda., sociedade Ltda., com sede na cidade de Macaé, Estado do RJ, na Rua 
Fernando Hipólito dos Santos nº 132, sala 1, Barra de Macaé, CEP 27.961-080, 
inscrita no CNPJ/ME 08.795.463/0001-07, com seu Contrato Social arquivado 
na JUCERJA sob o NIRE 33.2.07867621, em sessão solene de 17/04/07 e 16ª 
Alteração Contratual, a última, arquivada na JUCERJA 00003909367 em 
04/08/20 (“Sociedade”) DECIDEM, por unanimidade, de comum acordo e na 
melhor forma de direito, em conformidade com o Art. 1.072, §3°, da Lei 10.406 
de 10/01/2002 (“Código Civil”), realizar a transformação do seu tipo societário 
para S.A., bem como alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os 
seguintes termos e condições: 1. Transformação em S.A. e outras delibera-
ções: 1.1. As sócias decidem, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Transfor-
mar o tipo societário da Sociedade, que passa de sociedade empresária Ltda. 
para S.A., sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem alteração da 
personalidade jurídica da Sociedade, mantendo-se o mesmo patrimônio; (ii) 
Alterar a denominação social da Sociedade, que passará de “CBO Serviços 
Marítimos Ltda.” para “CBO Serviços Marítimos S.A.”; (iii) Em virtude da 
transformação deliberada no item (i) acima, cancelar as 149.806.074 quotas 
representativas da totalidade do capital social da Sociedade, com a consequen-
te emissão de 149.806.074 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
as quais são, neste ato, subscritas e integralizadas pela CBO e pela Aliança, na 
seguinte proporção: a) 149.805.761 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, representativas de 99,9998% do capital social da Sociedade, pela 
CBO, conforme boletim de subscrição que segue anexo à presente ata na for-
ma do Anexo I; e b) 313 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
representativas de 0,0002% do capital social da Sociedade, pela Aliança, con-
forme boletim de subscrição que segue anexo à presente ata na forma do Ane-
xo II. Para fins de cumprimento ao disposto no Art. 67, inciso III, da Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”) nº 81, de 10/06/20 (“IN 81/20”), consta como Anexo III à presente ata 
a relação completa dos acionistas e a indicação da quantidade de ações da 
Sociedade; (iv) Aprovar o Estatuto Social que irá reger a Sociedade, que pas-
sará a vigorar na forma do Anexo IV à presente ata (“Estatuto Social”); (v) 
Aprovar a composição da Diretoria com, no mínimo, 2 Diretores, e, no máximo, 
6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo um Diretor Presidente, 
um Diretor de Recursos Humanos, e os demais Diretores sem designação es-
pecífica, com mandato unificado até 26.04.2024, permitida a reeleição. (a) Mar-
cos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, C.I. 18017376-5- SSP/SP, e 
inscrito CPF/ME 084.250.178-90, com domicílio profissional na Cidade de Ni-
terói, Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200 como Dire-
tor Presidente, com mandato até 26.04.2024; (b) Marcelo Jorge Martins, bra-
sileiro, casado, engenheiro naval, C.I. 08382818-6- IFP/RJ, e CPF/ME 
018.727.267-04, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, 
na Trav. Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200 como Diretor sem Designação 
Específica com mandato até 26.04.2024; (c) Rafael Passos Kirsten, brasileiro, 
casado, economista, C.I. 44666393-1- SSP/SP, e CPF/ME 330.162.738-29, 
com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga, 
nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor sem Designação Específica com 
mandato até 26.04.2024; (d) Rodrigo Ribeiro dos Santos, brasileiro, casado, 
economista, C.I. 09692438-6 e CPF/ME 035.541.167-93, com domicílio profis-
sional na Cidade de Niterói, no Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 2, Barreto, 
CEP 24.110-200, como Diretor sem Designação Específica com mandato até 
26.04.2024; (e) Darcy de Paula, brasileiro, casado, advogado, C.I. 13777147-
2- SSP/SP, e CPF/ME 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade 
de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como 
Diretor de Recursos Humanos com mandato até 26.04.2024; e (f) César Au-
gusto Moraes Almeida, brasileiro, separado, engenheiro, C.I. 86692514- IFP, 
e CPF/ME 035.393.957-92, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, 
Estado do RJ, na Trav. Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor sem 
Designação Específica com mandato até 26.04.2024. Os membros da Diretoria 
ora eleitos declaram não estarem impedidos de exercer as atribuições ineren-
tes aos cargos, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por 
estarem sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o exercício de cargos públicos ou da atividade mercantil, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade, na forma da legislação aplicável, conforme termos de posse constan-
tes no Anexo V, Anexo VI, Anexo VII, Anexo VIII, Anexo IX e Anexo X. (vi) 
Consignar que o Conselho Fiscal não será instalado, conforme previsto no Art. 
21° do Estatuto Social; (vii) Fixar o limite da remuneração da Diretoria da So-
ciedade para o exercício social a ser encerrado em 31/12/21 no valor total de 
R$4.810.539,03 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e trinta e 
nove reais e três centavos), nos termos do instrumento que se encontra arqui-
vado na sede da Sociedade; (viii) Definir os jornais “Diário Oficial do Estado do 
RJ” e “Monitor Mercantil” para a realização das publicações da Sociedade, nos 
termos do art. 289 da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”); e (ix) Autorizar 
a Diretoria da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos necessários à imple-
mentação das deliberações ora tomadas e observar todas as formalidades e 
requisitos complementares para formalizar a transformação deliberada no item 
(i) acima, incluindo, mas sem limitação, os registros e arquivamentos perante 
os órgãos públicos competentes, bem como a prática de todos e quaisquer atos 
e assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para a implemen-
tação das deliberações tomadas. As sócias concordam que o presente ato e as 
deliberações tomadas produzirão, para fins do artigo 1.113 do Código Civil e 
art. 220, parágrafo único da Lei das Sociedades por Ações e para todos os fins 
de direito, os mesmos efeitos de uma Assembleia Geral de Constituição da 
CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. Macaé, 18/08/21. Sócias: Companhia 
Brasileira de Offshore - Por: Marcos Roberto Tinti - Cargo: Diretor; Por: Rodri-
go Ribeiro dos Santos - Cargo: Diretor. Aliança S/A – Indústria Naval e Em-
presa de Navegação - Por: Marcos Roberto Tinti - Cargo: Diretor; Por: Rodrigo 
Ribeiro dos Santos - Cargo: Diretor. Visto do Advogado: Ricardo Wagner 
Carvalho de Oliveira - 53.830 OAB/RJ. Testemunhas: Nome: Darcy de Paula 
- CPF/ME: 012.052.378-79; Nome: Rafael Kirsten - CPF/ME: 330.162.738-29. 
JUCERJA: Certifico o Arquivamento em 01/09/2021 sob o nº 33300339949, 
00004448003 e demais constantes do termo de autenticação.

Racionamento de energia cairá no colo do consumidor
XP: Empresas do setor elétrico devem passar praticamente indiferentes

Se realmente aconte-
cer, o racionamento 
de energia será ruim 

para a sociedade, mas não 
exatamente para as empre-
sas do setor elétrico. “Em-
bora o cenário de racio-
namento de energia possa 
impactar amplamente a 
economia brasileira, acredi-
tamos que as empresas do 
setor elétrico devem passar 
praticamente indiferentes a 
este cenário, ou até mesmo 
ser beneficiadas”.

A análise compõe o atu-
al relatório da XP sobre 
o impacto de um racio-
namento de energia no 
próximo trimestre (4T21), 
assumindo um corte obri-
gatório de 20% nos con-
tratos das geradoras, tanto 

no mercado livre quanto 
no mercado regulado. O 
conteúdo foi divulgado 
nesta terça-feira. 

De acordo com a aná-
lise, o impacto poderá ser 
diferente para cada ator 
da cadeia. “As transmis-
soras não seriam afetadas, 
as distribuidoras poderão 
ser ligeiramente afetadas 
e as geradoras poderão 
até ser beneficiadas”, diz 
o relatório.  Na opinião 
dos autores do relatório - 
Victor Burke (analista de 
energia e saneamento) e 
Maíra Maldonado (analista 
de óleo & gás e saneamen-
to) -, um racionamento de 
energia, embora imprová-
vel, é possível. 

Segundo o relatório, as 

empresas de transmissão 
não teriam impacto. As 
transmissoras têm contra-
tos de receita fixa, com ba-
se na disponibilidade da li-
nha (geralmente maior que 
98%), e a receita é corrigida 
pela inflação. Portanto, não 
há relação com consumo ou 
geração de energia. Dito is-
so, nada muda em caso de 
racionamento de energia.

Já as empresas de dis-
tribuição podem ter um 
impacto negativo de curto 
prazo, mas nenhum impac-
to sobre o valor das empre-
sas. No caso de um corte 
obrigatório, embora estime-
mos que as empresas teriam 
um impacto negativo no re-
sultado de curto prazo em 
torno de -18%, elas podem 

solicitar à Agência Nacional 
de Energia Elétrica   (Ane-
el) o reequilíbrio econômi-
co-financeiro da concessão. 
Desta forma, acreditamos 
que um racionamento de 
energia desencadearia em 
um reequilíbrio do contrato 
de concessão e, como vi-
mos em 2020 com a Conta-
Covid, as distribuidoras es-
tariam protegidas.

Empresas de geração 
podem ser beneficiadas de-
pendendo das condições de 
mercado, mas isso não é tri-
vial. Para as geradoras, um 
racionamento de energia 
pode ser benéfico para os 
resultados dependendo de 
quatro fatores: (i) nível de 
risco hidrológico (GSF); (ii) 
preços de energia de curto-

prazo (PLD); (iii) configu-
ração da matriz de geração 
da companhia; e (iv) nível 
de contratação do portifólio 
da companhia. Essas variá-
veis podem resultar em um 
impacto positivo ou negati-
vo, conforme ilustramos ao 
longo deste relatório.

Conclusão

Para tornar o estudo mais 
tangível, os autores estima-
ram para o 4T21 um risco 
hídrico (GSF) de 60%, um 
preço de energia de curto-
prazo (PLD) de R$ 300/
MWh e uma redução de vo-
lume de -20% nas distribui-
doras. Essa foi uma forma 
de estimar os impactos no 
Ebitda (lucro antes de ju-

ros, impostos, depreciação 
e amortização), indicador 
usado para avaliar as empre-
sas de capital aberto.

“Notamos que a redu-
ção de demanda de energia 
deve impactar o Ebitda das 
distribuidoras em cerca de 
-18%, dado que as receitas 
caem -20%. Os custos de 
aquisição de energia tam-
bém caem -20%, mas os 
custos fixos são menos 
diluídos, impactando ne-
gativamente o Ebitda. No 
entanto, dado que as dis-
tribuidoras devem ser re-
embolsadas como vimos 
em 2020 com a Conta-Co-
vid, acreditamos que esse 
impacto deve ser mitigado 
pelo regulador (Aneel)”, 
disseram os autores.
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