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Nem efeito ITA 
impede edição 
de MP do  
setor aéreo

Às vésperas do final de ano e 
mesmo com o recente fracasso 
da companhia aérea ITA, cele-
brada por Bolsonaro, o Governo 
Federal publicou nesta quinta-
-feira, no Diário Oficial da União 
(DOU), a Medida Provisória 
(MP) 1.089/2021, que altera vá-
rias regras sobre o setor aéreo. 
A medida, segundo o governo, é 
parte do programa Voo Simples, 
lançado em 2020, que reúne me-
didas para reduzir a burocracia 
do setor para aumentar a eficiên-
cia na prestação de serviços.

O texto, segundo a Agência 
Senado, extingue a necessidade 
de contratos de concessão de 
empresas aéreas, dispensa as em-
presas de fazer a revalidação da 
outorga a cada cinco anos, acaba 
com a obrigatoriedade de autori-
zação prévia para a construção de 
aeródromos e simplifica o aceite 
de certificações de autoridades 
estrangeiras para aeronaves im-
portadas. A MP também simpli-
fica o cadastro de aeronaves me-
nos complexas.

2022
Aos amigos leitores, 

colaboradores e clientes, 
o Monitor Mercantil 

deseja um Ano Novo de 
renovadas esperanças de 

um Brasil melhor.

Número de resgatados de trabalho 
escravo rural é o maior desde 2013
Quantidade em 2021 dobrou em relação a 2020

De acordo com dados da 
Campanha Nacional da 
Comissão Pastoral da 

Terra de Combate ao Trabalho 
Escravo, o número de resgatados 
do trabalho escravo em 2021 já 
chega a 1.636. Os números cor-
respondem ao período de 1º de ja-
neiro a 9 de dezembro deste ano. 
Foram 151 casos de trabalho es-
cravo no meio rural, dos quais 142 
foram fiscalizados. Minas Gerais 
lidera com 49 casos e 731 pessoas 
resgatadas.

A Campanha Nacional da 
CPT de Combate ao Trabalho 
Escravo “De Olho Aberto pa-
ra Não Virar Escravo”, divulga 
os dados referentes ao número 
de casos de trabalho escravo no 
campo identificados no ano de 
2021, os casos que foram fiscali-
zados, a quantidade de trabalha-
dores escravizados informados 

na denúncia e o número de pes-
soas resgatadas.

Mesmo com dados parciais, o 
número de resgatados da prática 
equivalente à escravidão contem-
porânea já é o maior desde 2013. 
Houve um aumento de 102% em 
relação ao número de pessoas res-
gatadas dessa prática em todo o 
ano de 2020. Desse total, 54 eram 
crianças e adolescentes.

As regiões Sudeste e Centro-
-Oeste concentraram o maior 
número de menores de idades 
escravizados, 17 cada. Essas du-
as regiões respondem, também, 
pelos maiores números de casos 
de trabalho escravo, de trabalha-
dores na denúncia e de libertados 
em 2021. O Sudeste responde por 
37% dos casos e 55% dos liber-
tados, enquanto o Centro-Oeste 
responde por 22% dos casos e 
24% dos libertados em 2021.

A pecuária foi a atividade que, 
em 2021, mais utilizou mão de 
obra escrava no campo. Responde 
por 23% do total de casos, seguida 
das lavouras permanentes (19%), 
lavouras temporárias (18%) e pro-
dução de carvão vegetal (11%). 
Mas, foi nas lavouras temporárias 
o maior número de resgatados da 
escravidão, 600 pessoas, 37% do 
total de resgatados no ano. Em 
segundo lugar, das lavouras per-
manentes foram resgatadas 382 
pessoas, 23% do total, seguida da 
produção de carvão vegetal, de 
onde foram resgatadas 158 pesso-
as, ou seja, 10% do total.

Quase um terço dos casos de 
trabalho escravo identificados no 
meio rural aconteceram na Ama-
zônia Legal. Foram 45 casos, dos 
quais 38 foram fiscalizados. 193 
trabalhadores foram libertados na 
região.

China tem 2 mil depósitos no
exterior para comércio eletrônico

Imposto de 15% 
poupa empresas
de fachada

A ONG britânica Oxfam rea-
giu com ressalvas às propostas da 
Comissão Europeia relacionadas 
ao imposto corporativo, lançadas 
em 22 de dezembro. Chiara Puta-
turo, especialista em impostos da 
UE da Oxfam, afirmou:

- Depois de quase dois anos 
de pandemia global, que aumen-
tou a desigualdade em toda a 
Europa e despejou bilhões de 
dinheiro dos contribuintes pa-
ra manter as empresas à tona, é 
chegada a hora de a Comissão 
Europeia propor fazer as gran-
des empresas pagarem mais im-
postos. Ainda assim, o nível de 
ambição está longe de ser justo. 
Agora, os Estados-membros da 
UE devem garantir que as em-
presas paguem uma parte justa 
dos impostos para ajudar a fi-
nanciar nossos hospitais e inves-
timentos públicos verdes.

Para a Oxfam, a Comissão per-
deu a oportunidade de ir além do 
acordo “injusto e pouco ambicio-
so” da OCDE e “replicou todas 
as falhas”, incluindo a taxa de 
imposto efetiva de 15%, “que se 
tornará ainda mais baixa devido às 
isenções significativas”.

“A boa notícia é que o imposto 
mínimo será estendido às empre-
sas nacionais, de modo que uma 
afiliada da TotalEnergies na Fran-
ça estará sujeita ao mesmo impos-
to mínimo que uma afiliada da 
TotalEnergies na Alemanha. Isso 
é coerente e vai garantir que mais 
empresas tenham que pagar um 
nível mínimo de impostos”, apro-
va a ONG.

A iniciativa contra as empresas 
de fachada “corre o risco de não 
resolver o problema”. “Excluem-
-se os serviços financeiros e acre-
dita-se que uma empresa tem uma 
atividade econômica real, mesmo 
que registre receitas muito altas 
com muito poucos funcionários e 
máquinas. Isso deixará várias em-
presas de fachada de fora”, expli-
cou Putaturo.

A alíquota de imposto efetiva 
de 15% deve ser aplicada às mul-
tinacionais na União Europeia 
(UE), de acordo com uma diretiva 
emitida pela Comissão Europeia 
há 9 dias.

O próximo passo para a dire-
tiva entrar em vigor é o acordo 
unânime dos Estados-membros 
da UE. O Parlamento Europeu 
e o Comitê Econômico e Social 
Europeu também serão consul-
tados.

A taxação foi estudada e pro-
posta pela OCDE, com aprova-
ção dos países que integram o 
G20.

A corrente de comércio 
(importações mais ex-
portações) da China deve 

alcançar US$ 6 trilhões em 2021, 
disse o Ministério do Comércio 
nesta quinta-feira. O número 
estimado mostra um crescimen-
to de mais de 20% em relação a 
2020, disse o vice-ministro Ren 
Hongbin em uma entrevista co-
letiva.

O crescimento ano a ano foi 
de aproximadamente US$ 1,3 
trilhão, equivalente ao volume 
de crescimento combinado dos 
últimos 10 anos, disse Ren, de 

acordo com a agência de notícias 
Xinhua.

As relações comerciais entre a 
China e os mercados emergentes 
estão se estreitando, com as ex-
portações para esses países res-
pondendo por 49,5% do total das 
exportações do país nos primeiros 
11 meses, disse Ren ao falar sobre 
as novas tendências no comércio 
exterior da China.

No período de janeiro a novem-
bro, as exportações das empresas 
privadas chinesas representaram 
58% do total, elevando a taxa de 
crescimento total das exporta-

ções em 20 pontos percentuais, de 
acordo com o vice-ministro.

O país também construiu mais 
de 2 mil depósitos no exterior até 
agora para impulsionar o comér-
cio eletrônico transfronteiriço, um 
novo modelo de negócios, acres-
centou Ren. Olhando para o fu-
turo, o vice-ministro afirmou que 
o País designará zonas-piloto mais 
abrangentes para o comércio ele-
trônico transfronteiriço, transfor-
mará algumas cidades ou regiões 
em centros comerciais offshore e 
acelerará a digitalização do comér-
cio exterior.
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Por Paiva Netto

Estamos iniciando 
um novo ano e na-
da melhor do que 

elevarmos o nosso coração 
ao Alto com a Prece Ecu-
mênica de Jesus: 

Pai-Nosso
(Santo Evangelho, segundo 
Mateus, 6:9 a 13.)
Pai Nosso, que estais no 
Céu, santificado seja o Vos-
so Nome.
Venha a nós o Vosso Reino.
Seja feita a Vossa Vontade, 
assim na Terra como no 
Céu.
O pão nosso de cada dia 
dai-nos hoje.
Perdoai as nossas ofen-
sas, assim como nós 
perdoarmos aos nossos 
ofensores.

Não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do 
mal, porque Vosso é o Rei-
no, e o Poder, e a Glória pa-
ra sempre.

Amém!

Ó Jesus, Médico de to-
dos os médicos, cuja Mi-
sericórdia nos sustenta! 
Alicerçados no lema da 
Tua Religião Divina, que 
luta “por um Brasil me-
lhor e por uma humani-
dade mais feliz”, prega-
mos e celebramos aqui o 
Teu Natal Permanente e, 
por consequência, o Teu 
Ano-Novo de Renovação 
Espiritual! 

Resolvessem os governos 
do mundo todos os proble-
mas sociais de seus povos, 
estes continuariam insatis-
feitos, visto que há uma ca-
rência além da necessidade 
unicamente física: é a ur-
gência do Alimento para o 
Espírito.

Por esse motivo, o saudo-

so Proclamador da Religião 
do Amor Universal, Alziro 
Zarur (1914–1979), preco-
nizou a Caridade Completa, 
ou seja, a Caridade Material 
iluminada pela Espiritual. 
Mas ainda há muito que en-
sinar sobre o significado da 
Caridade autêntica, aquela 
descrita pelo Apóstolo Pau-
lo como a maior das três 
virtudes teologais – Fé, Es-
perança e Caridade (Primei-
ra Epístola aos Coríntios, 
13:13) – porque Caridade 
quer dizer Amor, e “Deus 
é Amor” (Primeira Epístola 
de João, 4:8).

Ninguém pode ser re-
ligioso, ó Cristo de Deus, 
sem amar; político sem res-
peitar, de fato, os cidadãos; 
cientista se não assimilar a 
razão primeira da sua Ci-
ência, que é a melhoria das 
condições dos seus seme-
lhantes. E assim na Filoso-
fia, na Arte, no Esporte, na 
Economia – que considero 
a mais espiritual de todas as 

ciências ou arte, porquanto 
em suas mãos se encontra a 
correta partilha dos meios 
de sobrevivência da criatura 
terrena.

Ressalto, entretanto, que, 
ao discorrermos sobre essa 
subsistência, ó Jesus, alme-
jamos que todos compre-
endam quão inadiável é o 
reconhecimento de nossa 
natureza espiritual. Esta-
mos corpo, mas somos 
eternamente Espírito.

Como escrevi em Os mor-
tos não morrem (2018), nossa 
essência é imortal, porque 
“Deus é Espírito”, conso-
ante Tu mesmo revelaste, 
Jesus, à mulher samaritana, 
no poço de Jacó: “Deus é 
Espírito; e importa que os 
Seus adoradores O adorem 
em Espírito e Verdade” 
(Evangelho, segundo João, 
4:24). 

José de Paiva Netto é jornalista, 

radialista e escritor.
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Ninguém pode 
ser religioso, sem 

amar; político, 
sem respeitar os 

cidadãos

Para 2022, 
voltamos ao voo 

da galinha da 
estagnação e do 

baixo crescimento
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Momento de decisão 2022, ano novo  
na cor da paz
Por Paulo Alonso

E 2022 chegou, depois de um ano pesado, com mui-
tas atribulações, incertezas e angústias. Realizações, 
certamente. Com ele, chegam as esperanças. Este 

é o momento de renovarmos as amizades; de sonharmos 
com um ano mais promissor; de olharmos o próximo com 
solidariedade; de refletirmos sobre as ações praticadas e so-
bre os eventuais erros cometidos e os acertos havidos em 
nossas condutas.

Está chegando a hora da contagem regressiva. Que to-
dos os sonhos ainda não realizados possam ser concreti-
zados. Vamos festejar, comemorar e brindar o Ano Novo, 
com muita felicidade.

Nesta virada, leiamos, com atenção, o poema Ano Novo 
na Cor da Paz, do genial Carlos Drummond de Andrade, e 
façamos uma reflexão sobre o que ele escreveu, do alto da 
sua sabedoria infinita.

Ano Novo na Cor da Paz

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação como todo o tempo já vi-

vido
(mal vivido ou talvez sem sentido).
Para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir a ser,
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior).

Novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra 

birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens? passa telegramas?).

Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.

Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
Nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um ano novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

E com essa linda poesia, desejo, aos leitores e assinantes 
do nosso jornal Monitor Mercantil que nos honram com 
a leitura diária do nosso periódico, que mantém aceso o pa-
pel de uma imprensa livre, responsável e verdadeiramente 
comprometida com a ética, um ano novo de conquistas e 
de felicidade, com paz, saúde e prosperidade.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da Universidade Santa Úrsula.

Ano-Novo de renovação espiritual

Por Ranulfo 
Vidigal

“Deixo de 
comer pa-
ra dar aos 

meus filhos”. Foi a frase di-
ta por uma chefe de família. 
No ano passado, quando 
esta trabalhadora ficou de-
sempregada, mais de 96% 
dos postos de trabalho 
fechados eram ocupados 
por mulheres, muitas delas 
mães solteiras.

Segundo o IBGE, 11,5 
milhões de mães cuidam 
dos filhos sozinha no Brasil. 
A insegurança alimentar é 
mais grave nesses lares, jus-
tamente porque as mulheres 
foram as mais prejudicadas 
pela falta de emprego e per-
da de renda na pandemia, 
como mostrou o inquérito 
nacional sobre insegurança 
alimentar no contexto da 
pandemia de Covid-19.

Como amante da sétima 
arte, cito a película de Ken 
Loach (cineasta inglês) so-
bre as agruras de um “em-
preendedor” do aplicativo 

Uber e seu sofrimento e 
empobrecimento, depois 
de perder seu emprego em 
plena Londres – centro fi-
nanceiro de primeira linha 
no mundo. Sua família foi 
também quase devastada na 
crise social.

Enquanto a classe traba-
lhadora sofre, o andar de 
cima do edifício social bra-
sileiro acumula lucros in-
cessantes. A série Sucession, 
disponível no streaming 
(HBO), mostra com clare-
za que esse time trabalha 
muito pouco e conspira 24 
horas contra sus pares e go-
vernos de plantão conside-
rados “não confiáveis”.

Outra película interna-
cional disponível é Não 
olhe para cima, mostrando o 
poder dos lobbys na políti-
ca americana, a bestialida-

de/manipulação de certos 
meios de comunicação e a 
decadente fé na classe dos 
cientistas de plantão (estes, 
aliás, incapazes de se comu-
nicar com o grande público 
em linguagem simples). In-
crível!

Voltando ao nosso quin-
tal, nos anos posteriores à 
década de 1980, portanto, 
passados 41 anos, somente 
em oito anos a economia 
tupiniquim cresceu acima 
de 5%, em um ano. Para 
2022, voltamos ao voo da 
galinha da estagnação e 
do baixo crescimento. Fi-
ca claro, que um país da 
dimensão do Brasil, não 
pode e nem deve delegar 
ao capital estrangeiro a 
prerrogativa do desenvol-
vimento de suas forças 
produtivas.

Os mercados interna-
cionais tendem a ser con-
trolados por grupos em-
presariais, cartelizados/
oligopolizados em graus 
diversos. Uma saída pos-
sível para sair da letargia 
e gerar vagas formais de 

ocupação, em nível local, 
regional, estadual e nacio-
nal, seria nosso país tentar 
um amplo programa de 
infraestrutura e mobilida-
de urbana/ habitação po-
pular. Outra hipótese é o 
complexo da saúde e ain-
da as energias renováveis 
(solar/eólica), altamente 
geradoras de vagas.

De fato, o único poder 
almejado pelo cidadão co-
mum nesta época festiva de 
virada de ano, na terra do 
juro abusivo, é poder aquisi-
tivo para sobreviver a tanta 
carestia.

Para o ano de 2022, as 
prioridades da grande maio-
ria da população seriam 
melhores empregos, mais 
oportunidades produtivas, 
menor instabilidade e incer-
teza na área da pandemia e 
seu reflexo na saúde públi-
ca e melhor infraestrutura 
social. Mas parece que esse 
debate é esquecido pelo fla-
-flu personalista de sempre. 
Pena!

Ranulfo Vidigal é economista.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Violência doméstica no RJ
São mais de 6 mil atendimentos feitos no Rio pela 

Defensoria Pública, no que tange a casos de violência 
doméstica. Apenas 3,6% não viraram processo judicial. 
Quase 40% dos casos são sigilosos. Muito preocupante. Os 
dados vão de janeiro até 19 de dezembro de 2021.

‘Não olhe para cima’

O filme norte-americano lançado pela Netflix, sátira 
sobre o atual momento com ameaças letais e negacionismo, 
parece ter se baseado na história do atual Governo Federal. 
Mantra do negacionismo tem seus principais atores 
comparados a Jair Bolsonaro, Pazuello e Carluxo. Parabéns, 
Meryl Streep e Jonah Hill, pelo desempenho.

Mulheres contra mito

Falando em negacionismo, o pseudo mito, que dirige 
o país, vem perdendo apoio do eleitorado feminino, por 
força da resistência à vacina. Caciques dos partidos aliados 
estão conscientizando Bolsonaro sobre um novo approach, 
se desejar se reeleger.

O Rio que inova

O Fairmont Rio acaba de inaugurar um quiosque em 
frente ao hotel com drinks, atrações musicais, a qualidade 
da prestação de serviço e todos os protocolos de segurança. 
Merci, Netto Moreira e equipe.

Novo livro

O jornalista e escritor Mario de Sousa lança, no início de 
2022, um livro sobre flores e jardins de São Francisco, em 
Niterói, que fotografou e catalogou. O bairro, que pode ser 
uma referência em sustentabilidade, segundo ele, apresenta 
mais de cem espécies catalogadas.

Sala Baden Powell reaberta

Fechada há dois anos, volta a funcionar em janeiro, em 
Copacabana, a sala Baden Powell.

Atraso de salários

Professores da pós da Universidade Salgado de 
Oliveira estão sem pagamento há 6 meses, inclusive 
13º. Uma nova UniverCidade? Falando nela, quando 
as herdeiras de Ronald Levinsohn, Claudia e Priscilla, 
vão vender algumas obras de arte, inclusive no 
apartamento em Nova York, para pagar os professores 
e administrativos?

Brasileiros ajudam Portugal

São as brasileiras que mais têm filhos em Portugal, entre 
a população de imigrantes, fora que nossos nacionais 
contribuíram com € 350 milhões para a Previdência 
portuguesa. Representa 1/3 do aporte de estrangeiros.
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Lei sancionada permite 
edificações às margens de rios
Milícias, construtoras e imobiliárias devem ser beneficiadas

Foi sancionada com 
vetos pelo presiden-
te da República, Jair 

Bolsonaro, a lei que altera o 
Código Florestal e permite a 
regularização de edifícios às 
margens de cursos e corpos 
d’água em áreas urbanas. A 
lei deve beneficiar milícias, 
construtoras e imobiliárias 
com dificuldades em lega-
lizar imóveis nesses locais, 
até então, proibidos para 
edificações.

A lei é oriunda do Pro-
jeto de Lei 2510/19, do 
deputado Rogério Peninha 
Mendonça (MDB-SC), com 
emenda que assegurava a 
largura mínima de 15 me-
tros desocupados para as 
faixas marginais de cursos 
d’água em “áreas urbanas 
consolidadas”. Mas no re-
torno à Câmara, a emenda 
foi rejeitada.

Relator da proposta na 
Câmara, o deputado Darci 
de Matos (PSD-SC) come-
morou a sanção. Para ele, a 
aplicação de regra do Códi-
go Florestal em áreas urba-
nas era “absurda”. “É um 
grande avanço. Agora, as 
prefeituras e câmaras de ve-
readores têm a competência 
para construir sua lei muni-
cipal para determinar qual 
o recuo para preservação 
no leito dos rios. Estamos 
desengessando o Brasil”, 
afirmou. Para Mattos, o ve-
to não prejudica a proposta.

A lei foi muito discutida 
e criticada, durante todo o 
ano, por muitos parlamen-
tares. O deputado Henri-
que Fontana (PT-RS), já 
em agosto considerava que 
o texto aprovado era extre-
mamente negativo para as 
cidades brasileiras, para a 
preservação ambiental em 
nosso país. “O Brasil já vive 
uma crise profunda de de-
sestruturação da sua legis-
lação ambiental. O ex-mi-
nistro Ricardo Salles, aquele 
que queria organizar a pas-
sagem da boiada durante a 
pandemia, junto com Bol-
sonaro já causou muitos 
prejuízos para o meio am-

biente brasileiro, e este pro-
jeto agrava esses prejuízos, 
porque nós não podemos 
abrir mão de uma legislação 
nacional que preserve áreas 
em torno de rios e córregos. 
Nós não devemos munici-
palizar essa legislação”, ar-
gumentou na época.

Novas regras

Pela nova norma, área ur-
bana consolidada deve estar 
incluída no perímetro urba-
no ou em zona urbana pelo 
plano diretor ou por lei mu-
nicipal específica; dispor de 
sistema viário implantado; 
estar organizada em quadras 
e lotes predominantemen-
te edificados; e apresentar 
uso predominantemente 
urbano, caracterizado pe-
la existência de edificações 
residenciais, comerciais, 
industriais, institucionais, 
mistas ou direcionadas à 
prestação de serviços.

Deve ainda dispor de, no 
mínimo, dois equipamen-
tos de infraestrutura urbana 
implantados, entre eles dre-
nagem de águas pluviais, es-
gotamento sanitário, abas-
tecimento de água potável, 
distribuição de energia elé-
trica e iluminação pública 
e limpeza urbana, coleta e 
manejo de resíduos sólidos.

Conforme o Código Flo-
restal, as faixas às margens 

de rios e córregos são Áreas 
de Preservação Permanente 
(APPs), e sua extensão é de-
terminada a partir da largu-
ra do curso d’água.

Os limites das áreas de 
preservação permanente 
marginais de qualquer cur-
so d’água natural em área 
urbana serão determinados 
nos planos diretores e nas 
leis municipais de uso do 
solo, ouvidos os conselhos 
estaduais e municipais de 
meio ambiente.

Para a lei municipal, de-
verão ser observadas regras 
como a não ocupação de 
áreas com risco de desastres 
e a observância das diretri-
zes do plano de recursos 
hídricos, do plano de bacia, 
do plano de drenagem ou 
do plano de saneamento 
básico, se houver.

As atividades ou os em-
preendimentos a serem ins-
talados nas áreas de preser-
vação permanente urbanas 
devem ainda observar os 
casos de utilidade pública, 
de interesse social ou de 
baixo impacto ambiental.

Vetos

O presidente vetou dis-
positivo que possibilitava às 
edificações construídas nas 
faixas marginais de cursos 
d’água até 28 de abril de 
2021 serem dispensadas de 

observar as novas regras. 
Em vez disso, elas teriam de 
cumprir exigência de com-
pensação ambiental a ser 
definida pelo governo local.

Outro dispositivo não 
acatado estabelecia que, nos 
casos de utilidade pública ou 
de interesse social, a com-
pensação ambiental poderia 
ser feita de forma coletiva.

No veto, Bolsonaro justi-
fica que a proposição legis-
lativa contraria o interesse 
público, “uma vez que, na 
ausência de instrumentos 
locais estabelecidos pelos 
entes municipais ou distri-
tais, caso fosse necessário, 
os estudos, a análise e os 
processos de regularização 
das edificações existentes 
em áreas de preservação 
das áreas urbanas deveriam 
ser pautados pelas disposi-
ções do Código Florestal 
e na Lei 13.465/17, con-
substanciadas pela Resolu-
ção 369, de 2006, do Con-
selho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que 
dispõe sobre regularização 
fundiária.

Dessa forma, não ca-
beriam alterações na Lei 
6.766/79, que trata tão 
somente de diretrizes de 
procedimentos e de plane-
jamento para o ato admi-
nistrativo de parcelamento 
do solo urbano, segundo o 
presidente.

BC chinês financia instituições 
para reduzir emissões de carbono

O banco central da 
China disse na 
quinta-feira que 

emitiu o primeiro lote de 
fundos para instituições fi-
nanceiras por meio de sua 
ferramenta de redução de 
carbono recém-lançada, o 
mais recente movimento do 
país para reduzir as emis-
sões de carbono e atingir a 
neutralidade de carbono.

O Banco Popular da Chi-
na (PBOC) forneceu 85,5 

bilhões de yuans (cerca de 
US$ 13,43 bilhões) para 
instituições financeiras, que 
forneceram 142,5 bilhões 
de yuans para empresas em 
empréstimos para redução 
de carbono, disse Sun Guo-
feng, oficial do PBOC, em 
entrevista coletiva.

Dado que o carvão con-
tinua a ser a fonte de ener-
gia dominante no país, Sun 
enfatizou a necessidade de 
otimizar as aplicações de 

novas energias e, ao mesmo 
tempo, fortalecer o uso lim-
po e eficiente da energia do 
carvão.

O PBOC oferece em-
préstimos de baixo custo 
para instituições financeiras 
por meio da ferramenta de 
apoio à redução de carbono 
e orienta essas instituições 
a fornecer empréstimos a 
empresas em campos-chave 
de redução de carbono com 
base na tomada de decisão 

independente e na tomada 
de risco, de acordo com um 
comunicado lançado pelo 
PBOC em novembro.

O banco fornece 60% 
do principal do empréstimo 
oferecido pelas instituições 
financeiras para cortes nas 
emissões de carbono, com 
uma taxa de empréstimo de 
um ano de 1,75%, disse o 
comunicado.

Xinhua
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Governo pega carona em 
vitória jurídica da Alerj

A Justiça do Rio atendeu a um pedido da Alerj e conce-
deu liminar suspendendo o aumento abusivo de 50% 

no preço do gás natural fornecido pela Petrobras à Natur-
gy. Mas o governador Cláudio Castro, em pré-campanha 
pela reeleição, resolveu pegar uma carona na vitória alheia. 
Mandou comunicado à imprensa dizendo que a vitória foi 
do Executivo. “Esse aumento abusivo impactaria a vida de 
milhões de cidadãos, e traria prejuízos para o Estado do 
Rio (...). Só temos que comemorar essa decisão da Justi-
ça”, diz o governador sobre a decisão.

Presidente da Alerj critica 
política de preços da Petrobras

Na ação que gerou a 
liminar suspendendo o 
reajuste, a Alerj argumen-
tou que o aumento causa-
ria forte impacto sobre a 
economia do estado, ge-
rando efeito cascata sobre 
os custos da indústria, o 
orçamento do cidadão e 
o preço do GNV, muito 
utilizado pelos taxistas e 
motoristas de aplicativo. Comparado a 2018, o reajuste do 
gás natural já chega a 120%. Já a variação do IPCA, entre 
janeiro de 2018 e novembro de 2021, foi de 23,58%. “Essa 
política de preços da Petrobras, que produz em real e cobra 
em dólar, é ótima para os acionistas da empresa e para o 
Governo Federal, que detém a maioria das ações, mas é 
péssima para o povo que não tem como suportar tamanho 
aumento”, destacou o presidente da Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT).

Doação de veículos sem uso

Projeto de lei do deputado Jair Bittencourt (PP), em 
tramitação na Alerj, prevê a doação de veículos da admi-
nistração pública que se encontram parados nos depósitos 
do Estado para o RioSolidário e outras instituições com 
projetos voltados para pessoas em situação de risco ou vul-
nerabilidade social.

Luiz Lima apoiará Cláudio Castro

O deputado federal Luiz Li-
ma (PSL-RJ) testou sua popu-
laridade nas ruas de Copaca-
bana nos últimos dias do ano. 
E foi bem aceito. Ex-atleta da 
natação do Vasco e ex-minis-
tro dos esportes, Lima rece-
beu muitos cumprimentos nas 
ruas do bairro, onde foi mais 
bem votado na última eleição 
para prefeito. Ele disse que vai se filiar ao PL, se candidatar 
à reeleição e apoiar o governador Cláudio Castro.

Verba para a reabilitação

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) destinou R$ 800 
mil em emendas ao Orçamento da União para a reabili-
tação física e intelectual gratuita de bebês, crianças, adoles-
centes, adultos e idosos. Só para a ABBR serão destinados 
R$ 500 mil.

  André Ceciliano

Luiz Lima

Ramo Vida puxa alta registrada em 
outubro nos seguros de pessoas

Último levanta-
mento da Fede-
ração Nacional 

de Previdência Privada e 
Vida (Fenaprevi), que re-
úne os números de seguro 
de pessoas até outubro de 
2021 indica que, em rela-
ção a prêmios, o mercado 
ultrapassou R$ 42 bilhões e 
obteve 13% de crescimen-
to no acumulado dos dez 
meses, alcançando R$ 4,3 
bi e alta de 7,1% na leitura 
mensal.

De acordo com o levan-
tamento, os valores são 
puxados principalmente 
pelo seguro de Vida, na 
modalidade Individual, que 
registrou aumento de 29% 
e arrecadou mais de R$ 8 
bilhões de janeiro a outu-
bro. O percentual revelado 
na análise mensal é ainda 
maior: de 34,2%, com R$ 
872 milhões em prêmios. 

O seguro Viagem mante-
ve a retomada verificada no 
último mês, com R$ 36 mi-
lhões de resultado e avanço 
de mais de 160%, variação 

de quase o triplo do total 
mensurado em outubro de 
2020. No acumulado, supe-
rou o índice negativo regis-
trado nos últimos meses e 
soma R$ 224 milhões, valor 
7,2% maior que o ano an-
terior. 

Na sequência, ainda em 
termos percentuais, ganha-
ram mais representatividade 
os prêmios (considerando 
2021 sobre o último ano) os 
seguros Funeral (26,2%); de 

Doenças Graves/Terminais 
e Dotais com 24,1%; Aci-
dentes Pessoais (14,4%); o 
Vida em Grupo (9,2%) e o 
Prestamista, com 8,4%. Até 
outubro, o único segmen-
to com ligeira queda foi o 
Educacional (-1,9%). 

Em termos de valores, 
nos últimos dez meses de 
2021, o Prestamista se desta-
ca no montante com mais de 
R$ 13 bilhões arrecadados; 
depois vêm Vida em Grupo, 

com cerca de R$ 11 bi, e o 
de Acidentes Pessoais, com 
R$ 5,6 bi em prêmios. 

Os sinistros se mantive-
ram em patamar elevado 
em decorrência dos desdo-
bramentos da pandemia. 
Foram R$ 15,3 bilhões no 
acumulado e alta de 58,3%; 
enquanto no mês houve 
cerca de R$ 1,1 bi em in-
denizações, número 4,7% 
maior - ambos comparados 
a 2020. 

Tendências para o mercado de previdência 
privada e investimentos em 2022
Por Luiz Bacellar

Um dos maiores estigmas 
do mercado de previdência 
privada é ser um investi-
mento atrelado a uma idade 
determinada, com foco na 
aposentadoria.

Cada vez mais, fica claro 
que esse tipo de aporte é in-
dicado para todos os perfis 
de investidores. A portabili-
dade dos dados, uma nova 
facilidade vinda com o open 
banking, facilita a mudança 
de empresas e também de 
investimentos, o que deverá 
colocar a previdência priva-
da em evidência pelos bene-
fícios de ganhos e fiscais.

Novos mecanismos que 
permitem o compartilha-
mento de dados e que tor-
nam esse um investimento 
de maior interesse para ou-
tros objetivos, o que deve 
se acentuar ainda mais em 
2022.

Conforme a Federação 
Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi), 
até julho de 2021, a previ-
dência privada, de planos 
PGBL e VGBL, apresentou 
captação líquida de R$ 16,4 

bilhões, um aumento de 
42% na comparação com o 
mesmo período de 2020.

A seguir, confira mais al-
gumas tendências que listei 
para ficar de olho no próxi-
mo ano.

Modalidade renda fixa e 
diversificação da carteira

Este ano, diante do au-
mento da Selic, que é a taxa 
básica de juros da economia 
(Banco Central), ocorreu 
um aumento do interesse 
por fundos de previdência 
que aplicam em renda fixa. 
Mesmo assim, a diversifi-
cação da carteira ainda e a 
melhor estratégia e investi-
mentos.

Com as movimentações 
graças à portabilidade das 
informações possibilitadas 
pelo open banking, a dife-
renciação dos investimen-
tos será a palavra de ouro 
do próximo ano.

Substituição de investi-
mentos na poupança

Os efeitos da pandemia 
ainda reverberam no orça-

mento das famílias brasilei-
ras, o que deixou mais laten-
te a necessidade de construir 
reservas com o objetivo de 
acumular renda para emer-
gências em novas modalida-
des e não apenas pensando 
na poupança, pois ela tem 
apresentado resultados insa-
tisfatórios e por isso, a pre-
vidência privada pode fazer 
muito sentido para 2022.

Esta tendência deve se 
acentuar pois a poupan-
ça apresenta rendimentos 
abaixo da inflação e a previ-
dência privada muitas vezes 
supera este percentual em 
rentabilidade.

Novos objetivos para 
investir na previdência 
privada

Diante de juros menores 
e de uma ampla gama de 
opções de investimentos 
a cada dia mais atrativas, a 
previdência passará a ser 
vista como uma maneira de 
acumular capital não apenas 
para a melhor idade, mas 
também para alcançar ob-
jetivos como comprar uma 
casa, um carro ou ainda ga-

rantir os estudos dos filhos.

Modalidades arrojadas

Outra tendência é o am-
plo entendimento do mer-
cado sobre a importância da 
aposta de parte dos inves-
timentos em opções mais 
arriscadas, mas que tragam 
maiores ganhos no curto e 
médio prazo, com opções 
de investimentos em moe-
das internacionais ou ainda 
criptomoedas.

A previsão do Banco 
Central é de que a taxa Se-
lic seja de 11% ou 12% ao 
ano em 2022, o que indi-
ca alta do juro básico da 
economia para o ano que 
vem e isso faz com que o 
cenário futuro torne a pre-
vidência privada em renda 
fixa um dos investimentos 
mais atrativos, pois de ma-
neira geral, no longo pra-
zo, maiores taxas de juros 
significam maior rentabi-
lidade para os fundos de 
renda fixa. Com isso, deve 
haver mais interessados na 
modalidade.

Luiz Bacellar é CEO da Saks

Tomaz Silva/ABr
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Três perguntas: o mercado  
de criptomoedas em  
dezembro de 2021

Por Jorge Priori

Estamos fechando 
2021 com o bitcoin 
e o ethereum, as 

duas principais criptomoe-
das desse mercado, sendo 
negociados a US$ 47,5 mil 
e US$ 3,7 mil, respectiva-
mente, apresentando val-
orizações no ano de 62% 
e 400%. Se considerarmos 
os fechamentos de 2019, o 
bitcoin se valorizou 560%, 
e o ethereum, 2.700%* nos 
últimos dois anos.

Aproveitamos o encerra-
mento de dezembro, e do 
ano de 2021, para conver-
sarmos com Lucas Schoch, 
CEO da Bitfy, sobre o 
mercado de criptoativos, 
as perspectivas para 2022 
e sobre a possibilidade das 
criptomoedas serem vistas 
como um investimento de 
longo prazo. A Bitfy é a pri-
meira carteira para custódia 
própria de criptomoedas do 
Brasil.

Como você viu o mer-
cado de criptomoedas 
em dezembro de 2021?

Dezembro é um fecha-
mento importante e vem 
sempre acompanhado 
por expectativas sobre os 
preços para o ano seguinte. 
Analistas preveem difer-
entes cenários, o que ali-
menta as especulações. Do 
ponto de vista de tecnolo-
gia, algumas delas tiveram 
atualizações relevantes, mas 
também vimos problemas 
com o Chivo, aplicativo uti-
lizado em El Salvador para 
armazenamento de bitcoins 
e realização de pagamen-
tos. Não foi um mês fácil, 
nem de forte valorização do 
mercado.

De uma forma geral, 
como você avalia o mer-
cado de criptoativos no 
ano de 2021? Quais são as 
perspectivas para 2022?

O mercado cripto evolu-

iu bastante em 2021, tanto 
no aspecto de valorização 
dos ativos quanto de for-
talecimento do segmento. 
Acompanhamos fortes in-
vestimentos em startups de 
criptomoedas no mundo to-
do. Vimos, inclusive, novos 
unicórnios, empresas com 
valor de mercado superior a 
um bilhão de dólares. Aqui 
no Brasil, o Mercado Bit-
coin é um desses exemplos.

Algumas nações, co-
mo El Salvador, passaram 
a utilizar o bitcoin como 
moeda fiduciária, e bancos 
centrais do mundo inteiro 
começaram a estudar mais 
profundamente o tópico 
Central Bank Digital Cur-
rencies, as moedas digitais 
emitidas por bancos cen-
trais.

Criptomoedas com fo-
co em infraestrutura foram 
muito valorizadas por pro-
jetos que as utilizam, como 
os casos da Solana e da Av-
alanche.

A base de infraestrutura 
dessa nova economia cres-
ceu muito, dando amplitude 
para criação de mecanismos 
mais comerciais que utili-
zam toda essa tecnologia, 
como o uso de NFTs em 
games e por grandes marcas 
como Nike e Adidas.

Um super tranding 
topic de 2021 foi o ter-
mo “metaverso”. Projetos 
muito interessantes desse 
segmento foram ampla-
mente reconhecidos após 
o até então Facebook al-
terar sua marca para Meta, 
de metaverso, colocando os 
holofotes nesse mecanismo 
que é considerado como 
uma hiperinovação no seg-
mento de criptomoedas.

Atualizações importantes 
em redes que são a base pa-
ra essa nova economia, co-
mo o caso do ethereum, são 
previstas para 2022. Essas 
atualizações são fundamen-
tais para a adoção em massa 
de criptoativos por parte de 
companhias e novos proje-

tos.
A expectativa para 2022 

segue tanto na vertente 
política, tendo como ex-
pectativa a adoção de crip-
tomoedas como moedas 
oficiais por mais países, 
quanto na vertente tec-
nológica, com novos pro-
jetos de metaverso e o au-
mento no uso comercial de 
NFTs. Assim como 2021, 
2022 será um ano quente 
para criptomoedas.

Na sua opinião, como 
um investimento em crip-
toativos deve ser anali-
sado? Um investimento 
desse tipo pode ser visto 
como de longo prazo?

É comum ver análises 
de investimento demon-
strando curvas em gráfi-
cos; entretanto, o investi-
dor deve ter cuidado. Uma 
criptomoeda não passa de 
um projeto que visa, por 
meio de uma tecnologia 
com blockchain, resolver 
algum problema da socie-
dade. É importante ler os 
whitepapers das cripto-
moedas que se deseja com-
prar, e compreender o que 
elas representam e qual 
problema elas resolverão. 
Se você acredita que essa é 
uma boa resolução para o 
problema, faça seu inves-
timento.

Apesar de hiperespecula-
tivos a curto prazo, os crip-
toativos devem ser analisa-
dos sempre a longo prazo 
por investidores amadores. 
Se você não é um econo-
mista ou analista financeiro 
de investimentos, considere 
o mercado cripto a longo 
prazo. Isso fará com que 
você sofra menos com a 
volatilidade.

* Em 2020, o bitcoin fechou 
o ano sendo negociado a US$ 
29,2 mil, e o ethereum, a US$ 
742. Em 2019, o bitcoin havia 
fechado o ano negociado a US$ 
7,2 mil, e o ethereum, a US$ 
130.

Bitcoin fecha o ano em  
alta acumulada de 62%
A última semana de 

2021 não foi uma 
maravilha para o 

mercado Bitcoin (BTC), 
mas nada que ofusque a alta 
acumulada de 62%. O ano 
de 2021 foi muito bom para 
o Bitcoin e as criptomoe-
das, segundo pesquisa rea-
lizada pela Hashdex, uma 
gestora de criptomoedas. O 
crescimento do número de 
investidores em criptomo-
edas foi de 938% este ano. 

O principal ativo bateu 
mais um recorde, chegando 
a mais de R$ 365 mil. Além 
disso, o mercado conta com 
mais de dez mil criptomoe-
das e tokens no mundo to-
do, atingindo cada dia mais 
novos usuários e investido-
res.

“Estamos entrando em 
uma fase nova de entendi-
mento e aceitação que as 
criptomoedas vieram para 
ficar. A entrada de grandes 
instituições, como NFTs e 
DEFI, além de novos mo-
delos de negócio, como 
jogos e até as meme coins, 
fizeram estes recordes 
acontecer. Além de tudo 
isso, o momento econô-
mico mundial tem consoli-
dado as criptos como uma 
nova maneira de inves-
tir”, resume Ricardo Dan-
tas, CO-CEO da Foxbit.  
Para Rafael Izidoro, CEO 
da Rispar, “Além dos recor-
des de preço, o ativo contou 
com a entrada em massa de 
investidores institucionais, 
a adoção como moeda de 
curso legal em El Salvador, 
a descentralização da rede 
devido ao banimento da mi-
neração na China, e maior 
educação sobre o setor, que 
resultou em uma percepção 
mais otimista da população 
sobre as criptomoedas”.

Na opinião de Vinicius 
Frias, CEO do Alter e Di-
retor do Méliuz, foi um 
ano bastante importan-
te para a maturidade do 
mercado. O Bitcoin atingiu 
US$1 trilhão de valor de 
mercado durante este ano 
e isso é um feito incrível. 
“Atribuo esse feito a dois 
pontos. O primeiro foi a ex-
pansão monetária realizada 
pelos governos mundo afo-
ra, iniciadas em 2020 e in-
tensificadas durante 2021, 
em especial o dos Estados 
Unidos. O Bitcoin é um 
ativo de defesa a isso. 

O segundo ponto foi 
uma maior institucionaliza-
ção, com diversos eventos 
marcantes, como as aqui-
sições de bitcoin realizadas 
pela MicroStrategy - que 
desencadeou outras empre-
sas relevantes a seguirem 
caminho similar, como a 
Tesla -, o IPO da Coinbase, 
lançamento de ETFs, den-
tre outros”.

Entre as novidades do 

ano ficou marcado o merca-
do das NFTs, os jogos com 
recompensas em criptomo-
edas, o Metaverso e a utili-
zação do blockchain para a 
grande massa. 

A perspectiva para o 
próximo ano é muito ani-
madora e, se depender do 
mercado brasileiro, as crip-
tomoedas vão continuar 
sendo as “queridinhas” dos 
investidores. Segundo pes-
quisa realizada pela Crypto.
com, 59% dos brasileiros 
pretendem comprar crip-
tomoedas pela primeira vez 
em 2022 e 37% desejam 
possuir um NFT (token 
não fungível).

Segundo o especialista 
da Foxbit, “Países estão se 
preparando para regulações 
das criptomoedas, o que 
vai movimentar o mercado. 
Aqui no Brasil, a criação das 
moedas digitais pelo Banco 
Central (BC) e a populariza-
ção das criptomoedas são 
novidades para se ficar de 
olho em 2022”.

Para Dantas, o Bitcoin 
deve sempre ser pensado 
como uma defesa anti in-
flação. “No longo prazo ele 
tende a subir, mas o merca-
do já mostrou que tem mui-
ta volatilidade no caminho. 
Acredito ainda que pode 
apresentar um valor mais 
alto em 2022, porém histo-
ricamente, existem grandes 
correções para este período 
pós-halving. Além disso, ve-
jo além do Bitcoin, as crip-
tomoedas Ethereum, Sola-
na, AVAX e DOT para ficar 
de olho no ano que vem”, 
finaliza o CO-CEO.

Já para o próximo ano, 
Rafael analisa um mercado 
promissor. “Com o merca-
do de alta que vivemos em 
2021 e a forte adoção pela 
população geral, grandes 
players institucionais e até 
Estados, a perspectiva é de 
ainda maior popularização 
do Bitcoin como reserva 
de valor, e quem sabe o tão 
esperado marco de US$ 100 
mil (R$ 573,83 mil)”.

Vinicius acredita que 
2022 vai ser um ano de uma 
maior maturidade para o 
mercado de NFTs, jogos 
play-to-earn e o badala-
do ‘metaverso’. “Essas são 
todas apostas e novidades 
neste mercado que é um 
vulcão em erupção. É bom 
lembrar que tudo depende 
do bitcoin continuar sua 
tendência e a expectativa de 
longo prazo é de alta. Para 
o investidor brasileiro que 
não quer ficar totalmente 
vulnerável aos aconteci-
mentos locais, se exponha 
ao Bitcoin, entenda seus 
fundamentos e tire parte do 
país do seu dinheiro”.

A mineração do Bitcoin 
em 2021 foi principalmente 
marcada pelo banimento da 

mineração em terras chine-
sas e a posterior realocação 
das operações de mineração 
e a migração dessa malha 
computacional para solo 
americano.

Para Bernardo Schuc-
man, vice-presidente sênior 
de operações de data center 
da CleanSpark, esse ano foi 
muito importante para a de-
mocratização da mineração 
que com a saída da China 
ficou possível e competitiva 
em “quase” todos os países 
do mundo.

A China, “devido ao 
crescimento não sustentá-
vel da sua indústria de mi-
neração vinha sendo um 
fator de desequilíbrio para 
o mercado forçando mine-
radores de Bitcoin em bus-
ca de competitividade não 
reforçarem práticas ESG e 
também fomentava a cres-
cente concentração da força 
computacional do Bitcoin 
na China em muitos casos 
utilizando energia fóssil.

Esse também foi o ano 
da fundação das maiores 
empresas de mineração do 
mundo e muitas nos Esta-
dos Unidos. Muitas dessas 
empresas são empresas lis-
tadas em bolsas de valores 
e tem muito acesso a capital 
o que também aumentou o 
volume de capital investi-
do na infraestrutura do Bi-
tcoin”.

De acordo com a Rispar, 
a procura pela modalidade 
de crédito em reais com 
bitcoin como garantia au-
mentou mais de 312% só 
nos últimos 6 meses. Isso 
mostra o crescimento da 
modalidade, segundo Le-
onardo Bianconi, CPO da 
Rispar tiveram dois pon-
tos fundamentais para esse 
crescimento, “Primeiro, a 
maturidade do mercado - 
investidores estão cada vez 
mais cientes do valor intrín-
seco do Bitcoin e seu poten-
cial de longo prazo, por isso, 
manter o ativo tem se mos-
trado a melhor estratégia”.  
“Em segundo lugar, a fra-
gilidade da economia tra-
dicional mais exposta nos 
últimos dois anos, e alta in-
flação no Brasil e no mundo, 
que tem levado o público 
geral em busca de alternati-
vas de investimento e uma 
reserva de valor mais efetiva 
para superar esse obstáculo; 
para ambas as necessidades, 
o Bitcoin tem se mostrado 
a melhor opção”, revela o 
especialista.

Para o próximo ano, a 
perspectiva é que ele seja 
um ano de muita importân-
cia para o mercado. “Esta-
mos preparando muitas no-
vidades e novos produtos 
para continuar inovando e 
atender à demanda crescen-
te pelo Crédito com Garan-
tia Cripto”, finaliza o CEO.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 17 de setembro de 
2021. ATA Nº 20/2021. Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua 
Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 17 
de setembro de 2021, às 10h. A reunião ocorreu de forma exclusivamente 
digital, tendo sido permitida a participação por meio da plataforma digital 
com acesso individual concedido aos membros. Presenças: Participaram 
os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Helio Oliveira 
Portocarrero de Castro, Gustavo Leipnitz Ene, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga. Como secretário da reunião o Presidente da companhia, o Sr. 
Antonio Gustavo Matos do Vale. Ordem do Dia: (1) Renúncia de Membro 
Titular do Conselho de Administração - os conselheiros ficaram cientes 
do pedido de renúncia, recepcionado pela companhia em 16/09/2021, 
do Sr. Pedro Bramont, membro titular e Presidente do Conselho de 
Administração da companhia, reeleito na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária de 31 de julho de 2020, com mandato até a Assembleia 
Geral Ordinária de 2023. (2) Eleição de Membro Titular do Conselho 
de Administração - conforme previsão do parágrafo único do artigo 17, 
do Estatuto Social da companhia, o Conselho de Administração decidiu, 
por unanimidade, eleger, em complementação de mandato, ou seja, até 
a Assembleia Geral Ordinária de 2023, como membro titular do Conselho 
de Administração, o Sr. Ullisses Christian Silva Assis, brasileiro, solteiro, 
bancário, portador da carteira de identidade nº 4230875 SESP/DF, inscrito 
no CPF sob o nº 821.549.101-49, residente e domiciliado em Brasília/
DF, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Lote B - Ed. Banco do 
Brasil, Torre Sul, 3º andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 700409-12. (2.1)
o conselheiro nomeado declara não estar incurso em nenhum crime 
que o impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto, 
livre e desimpedido para ocupar cargo de administração de sociedades 
comerciais, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da 
Lei 6.404/76. (2.2) o conselheiro nomeado declara, ainda, que preenche 
as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. (3) Eleição do 
Presidente do Conselho - em virtude da renúncia do Sr. Pedro Bramont 
e conforme disposto no parágrafo segundo do artigo 20, do Regimento 
Interno do Conselho de Administração, foi eleito, por unanimidade, 
o Sr. Ullisses Christian Silva Assis como Presidente do Conselho 
de Administração da Brasilcap. (4) Confirmação da Composição 
do Conselho de Administração - face ao deliberado nos itens (2) e 
(3), fica o Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A. 
assim constituído: Membros Titulares: Ullisses Christian Silva Assis 
(Presidente), Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco 
dos Guaranys, Gustavo Leipnitz Ene, Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga, Silvano Gianni. Membros Suplentes: Leonardo Silva de Loyola 
Reis, Julio Cesar Rodrigues da Silva, Mariangela Fialek, Reinaldo Kazufumi 
Yokoyama, Alexandre Petrone Vilardi, José Renato de Almeida Gonçalves 
Tourinho. (5) Moção de Agradecimentos - os conselheiros solicitaram 
registro de louvor e agradecimento ao Sr. Pedro Bramont, pelo excelente 
desempenho apresentado durante o exercício de seu cargo. (6) Emissão 
e Distribuição - fica o secretário autorizado a emitir e distribuir tantas 
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais 
em vigor. (7) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi dada como 
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, 
seguirá para assinatura dos membros do Conselho de Administração. O 
Secretário dessa reunião declara, expressamente, que foram atendidos 
todos os requisitos para a realização desta reunião, especialmente os 
previstos na legislação vigente. Gustavo Leipnitz Ene - Conselheiro; 
Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro; Marcelo Pacheco 
dos Guaranys - Conselheiro; Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga - Conselheira; Silvano Gianni - Conselheiro; Antonio Gustavo 
Matos do Vale - Secretário. Homologada pela PORTARIA SUSEP/CGRAJ 
Nº 506, de 22 de novembro de 2021 e o que consta do Processo SUSEP nº 
15414.643738/2021-12.  CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento 
em 15/12/2021 sob o nº 00004667647. Protocolo: 00-2021/597623-1 em 
13/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 30 de setembro de 
2021. ATA Nº 22/2021. Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua 
Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 30 
de setembro de 2021, às 16h. A reunião ocorreu de forma exclusivamente 
digital, tendo sida permitida a participação por meio da plataforma digital 
com acesso individual concedido aos membros. Presenças: Participaram 
os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Ullisses 
Christian Silva Assis, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Gustavo 
Leipnitz Ene, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e a Sra. Maria 
do Carmo Nabuco de Almeida. Como secretário da reunião o Diretor da 
companhia, o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha. Ordem do Dia: (1) Renúncia 
de Administrador – os conselheiros ficaram cientes do pedido de renúncia, 
recepcionado pela Companhia em 30/09/2021, do Sr. Antonio Gustavo 
Matos do Vale, ao cargo de Presidente da Companhia, para o qual havia 
sido reeleito na reunião do Conselho de Administração de 31/03/2020, 
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. (2) Eleição de 
Administrador – conforme previsão do artigo 12, V do Estatuto Social da 
companhia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, eleger, 
em complementação de mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária 
de 2023, como Presidente da Brasilcap Capitalização S.A, o Sr. Nelson 
Antônio de Souza, brasileiro, divorciado, bancário, portador da carteira 
de identidade nº 342435 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n° 153.095.253-
00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial 
na Rua Senador Dantas nº 105 - 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - 
CEP 20031-923. (2.1) o Presidente eleito declara não estar incurso em 
nenhum crime que o impeça da prática de atos mercantis, encontrando-
se, portanto, livre e desimpedido para ocupar o cargo da administração 
de sociedades comerciais, em observância ao disposto no artigo 147, 
§1º da Lei 6.404/76. Declara, ainda, que preenche as condições previstas 
no Anexo II da Resolução CNSP nº 330, de 2015. (3) Composição da 
Diretoria - face ao deliberado nos itens (1) e (2), ficará a Diretoria da 
Brasilcap Capitalização S.A. assim constituída: Nome/Cargo: Nelson 
Antônio de Souza - Presidente; Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor; 
Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho - Diretor. (4) Funções dos 
Diretores Estatutários - face ao item (3) seguem as funções específicas 
dos diretores estatutários: (i) Funções atribuídas ao Diretor-Presidente 
Nelson Antônio de Souza: Responsável pelo cumprimento do disposto 
na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, IV e 612/2020, 
art. 12). Responsável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04, 
art. 9º). (ii) Funções atribuídas ao Diretor Marcelo Gonçalves Farinha: 
Responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, 
III). Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das 
normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 
2º-A, III). Responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP 
nº 383/2020. (iii) Funções atribuídas ao Diretor Frederico Guilherme 
F. de Queiroz Filho: Responsável pelas relações com a Susep (Circular 
SUSEP 234/03, art. 1º, I). Responsável técnico (Circular SUSEP 234/03, 
art. 1º, II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, II). Responsável pela Política 
Institucional de Conduta da companhia (Resolução CNSP Nº 382/2020). 
Responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP nº 
415/2021. (5) Moção de agradecimentos – os conselheiros solicitaram 
registro de louvor e agradecimento ao Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale, 
pelo excelente desempenho apresentado durante o exercício de seu cargo.
(6) Emissão e Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir 
tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições 
legais em vigor. (7) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi dada 
como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, 
seguirá para assinatura dos membros do Conselho de Administração. O 
Secretário dessa reunião declara, expressamente, que foram atendidos 
todos os requisitos para a realização desta reunião, especialmente os 
previstos na legislação vigente. Conselheiros: Ullisses Christian Silva Assis, 
Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys, 
Gustavo Leipnitz Ene, Silvano Gianni e Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga. Secretário: Marcelo Gonçalves Farinha. Confere com o original da 
Ata lavrada em livro próprio. Marcelo Gonçalves Farinha - Secretário - 
CPF nº 063.750.328-73. Homologada pela PORTARIA SUSEP/CGRAJ Nº 
527, de 2 de dezembro de 2021 e o que consta do Processo SUSEP nº 
15414.645396/2021-67. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento 
em 27/12/2021 sob o nº 00004675113. Protocolo: 00-2021/608307-9 em 
22/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

Muita coisa muda com a nova lei 
cambial publicada na véspera de 2022

China conta com 
mais de 2 mil 
armazéns no exterior

Ao apagar das luzes 
de 2021, foi publi-
cado nesta quinta-

-feira no Diário Oficial da 
União (DOU) as mudan-
ças que passam a vigorar 
com a nova Lei cambial (nº 
14.286). O destino do capi-
tal brasileiro no exterior, o 
capital estrangeiro no país 
e a prestação de informa-
ções ao Banco Central do 
Brasil (BC) são algumas das 
indagações que estão sendo 
feitas nesse primeiro mo-
mento. De acordo com o 
DOU, a Lei entra em vigor 
após decorrido um ano de 
sua publicação oficial.

O Banco Central ex-
pressou em nota que com 
o novo marco legal haverá 
mais estímulo à inserção 
das empresas brasileiras – 
inclusive pequenas e mé-
dias – nas cadeias globais 
de valor. “Elimina, por 
exemplo, restrições para 
que exportadores possam 
utilizar livremente seus re-
cursos, além de poderem 
contar com mais mecanis-
mos de financiamento aos 
compradores de seus pro-
dutos”, destacou.

O BC lembra que as ope-
rações no mercado de câm-
bio podem ser realizadas 
livremente, sem limitação 
de valor, observados a legis-
lação, as diretrizes estabele-
cidas pelo Conselho Mone-

tário Nacional CMN) e o 
regulamento a ser editado 
pelo BC. A taxa de câmbio 
é livremente pactuada entre 
as instituições autorizadas a 
operar no mercado de câm-
bio e entre as referidas insti-
tuições e seus clientes.

Para ajudar a entender 
o que mudou, a equipe de 
Bancos, Pagamentos e Fin-
tech da FAS Advogados 
enviou à reportagem do 
Monitor Mercantil um re-
sumo e os 10 pontos chave 
da alteração com o novo 
marco cambial. Para a equi-
pe de advogados que se de-
bruçou sobre as novas dire-
trizes, o ano de 2021 ganha 
um marco relevante no que 
se refere à regulação finan-
ceira.

Entre alterações e revo-
gações parciais e totais da 
legislação antiga, a nova lei 
prevê a consolidação de 39 
documentos legislativos que 
de alguma forma tratam do 
câmbio estrangeiro, ao mes-
mo tempo em que apresen-
ta novas disposições.

Na mesma linha, 14 do-
cumentos legislativos fo-
ram totalmente revogados 
e 24 parcialmente revoga-
dos. Embora muitas dessas 
disposições não sejam mais 
consideradas aplicáveis, a 
nova lei oferece segurança 
jurídica, que é muito bem-
-vinda.

O regulamento publica-
do há poucos meses sobre 
os serviços de câmbio pres-
tados por meio eletrônico 
(eFX) foi estabelecido inde-
pendentemente da nova lei 
e continua válido. A ideia é 
que a nova lei traga comple-
mentos voltados para o for-
talecimento das atividades 
já planejadas da eFX.

A ideia original do pro-
jeto de lei apresentado 
pelo Banco Central para 
a criação de um mercado 
de câmbio P2P continua 
válida, mas foi diluída 
com o limite proposto 
caindo de US$ 1 mil para 
US$ 500.

Discutiu-se muito sobre 
os riscos de dolarização da 
economia com a possibili-
dade prevista na nova lei de 
abertura de contas em moe-
da estrangeira. No entanto, 
o BC garantiu que regulará 
essa nova modalidade de 
produto com cautela.

Os requisitos regulató-
rios aplicáveis às operações 
de arrendamento mercan-
til em moeda estrangeira 
foram significativamente 
reduzidos, principalmente 
com a extinção das obriga-
ções de registro e autoriza-
ção de cessão.

Uma série de restrições e 
obrigações de registro que 
dificultavam as operações 
cotidianas de investidores 

estrangeiros e empresas se-
diadas no exterior foi aboli-
da, em um movimento para 
melhorar o ambiente de ne-
gócios em geral.

Algumas restrições que 
tradicionalmente tornam 
difícil estruturar soluções 
para facilitar as operações 
transnacionais permane-
cem válidas. O principal 
exemplo disso é a proibi-
ção genérica de compen-
sação de créditos interna-
cionais.

A ideia do Banco Central 
de transformar o real em 
moeda conversível, que ser-
virá de referência para a re-
gião, ainda está muito longe 
de ocorrer. Isso irá depen-
der do desenvolvimento 
da economia brasileira e da 
forma como o BC e o CMN 
exercerão seus poderes de 
fiscalização e regulação da 
economia.

Na opinião dos especia-
listas, talvez a principal mu-
dança na nova lei seja o po-
der e a liberdade que dá ao 
Banco Central e ao CMN 
para regulamentar o merca-
do de câmbio. Essa prerro-
gativa, somada à autonomia 
recém-adquirida do Banco 
Central, cria um cenário 
bastante promissor para a 
modernização regulatória, 
mas cujo desenvolvimento 
deve ocorrer gradativamen-
te.

A China viu seu nú-
mero total de ar-
mazéns no exterior 

chegar este ano a 2 mil. O 
país tenta impulsionar o de-
senvolvimento do comércio 
eletrônico transfronteiriço, 
anunciou o Ministério do 
Comércio nesta quinta-fei-
ra. A área total destes pos-
tos ultrapassou os 16 mi-
lhões de metros quadrados, 
revelou Li Xingqian, oficial 
da pasta, em uma coletiva 
de imprensa.

Os armazéns no exterior 
são aqueles construídos pe-
las empresas de exportação 
e comércio eletrônico em 
países ou regiões compra-
dores. Depois que os clien-
tes locais fazem os pedidos, 
as empresas enviam as mer-
cadorias diretamente dos 
depósitos para seus desti-
nos.

Esses armazéns são um 
nó vital no comércio ele-
trônico transfronteiriço e 
nas novas instalações de 
infraestrutura do comércio 
exterior. A Reunião Execu-
tiva do Conselho de Estado 
realizada na semana passa-
da enfatizou a necessidade 
de intensificar o apoio ao 
desenvolvimento e ao uso 
de depósitos no exterior em 
uma abordagem orientada 
para o mercado.

O ministério informou 
que encorajará as empresas 
de comércio exterior tra-
dicionais, comércio eletrô-
nico transfronteiriço e de 
logística a construírem em 
conjunto armazéns no exte-
rior e aumentarem o apoio 
financeiro a esses projetos, 
a fim de impulsionar seu 
desenvolvimento, segundo 
Li.

As importações e expor-
tações totais de mercadorias 
da China devem atingir US$ 
6 trilhões em 2021, infor-
mou o Ministério do Co-
mércio. O número estima-
do prevê um crescimento 

de mais de 20% em relação 
ao ano anterior, revelou o 
vice-ministro Ren Hongbin 
em uma coletiva de impren-
sa. O crescimento ano a 
ano é de aproximadamente 
US$ 1,3 trilhão, equivalente 
ao volume de crescimento 
combinado dos últimos 10 
anos, destacou Ren.

As relações comerciais 
entre a China e os mercados 
emergentes estão cada vez 
mais próximas, com as ex-
portações para esses países 
representando 49,5% das 
exportações totais chinesas 
de janeiro a novembro, res-
saltou Ren ao falar das no-
vas tendências no comércio 
exterior da China.

No mesmo período, as 
exportações de empresas 
chinesas privadas responde-
ram por 58% do total, ele-
vando a taxa de crescimen-
to total das exportações em 
20 pontos percentuais, se-
gundo o vice-ministro.

O país também construiu 
mais de 2 mil armazéns no 
exterior até agora para im-
pulsionar o comércio ele-
trônico transfronteiriço, um 
novo modelo de negócios 
de comércio exterior, acres-
centou Ren.

Olhando para o futuro, 
o oficial disse que a China 
designará zonas piloto mais 
abrangentes para o comér-
cio eletrônico transfrontei-
riço, transformará algumas 
cidades ou regiões em cen-
tros comerciais offshore e 
acelerará a digitalização do 
comércio exterior.

O país também intensifi-
cará os esforços para garan-
tir a estabilidade de cadeias 
industriais e de suprimen-
tos, melhorar a logística e a 
liquidação internacionais e 
ajudar as empresas comer-
ciais a expandirem sua pre-
sença em mercados emer-
gentes, como a Associação 
das Nações do Sudeste Asi-
ático, explicou Ren.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos
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