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Corretoras fazem lobby por
regulação de moeda virtual

Kim Hong-Ji/Reuters

Empresas do setor se reúnem com deputados para impedir criminalização
Relator de projeto na
Câmara sobre o tema
defende que emissão
e comercialização seja
proibida no país
JOANA CUNHA

DE SÃO PAULO

Pela primeira vez em um
mercado ainda sem coesão,
algumas das maiores corretoras de criptomoedas do país estão se unindo para fazer
lobby em Brasília em defesa
da regulamentação das moedas virtuais.
Fazem parte do grupo empresas como Mercado Bitcoin, que tem 800 mil clientes cadastrados, a Foxbit,
com 300 mil, e a Braziliex.
Executivos e advogados
dessas casa começaram a discutir propostas a serem levadas aos congressistas para
conter as vozes pela criminalização do segmento. João Canhada, sócio da Foxbit, esteve em Brasília no fim do ano
conversando com deputados.
“A gente deve ser regulamentado em 2018. É importante que os deputados tenham informação adequada
para chegar ao melhor modelo possível, que não mate a
inovação”, diz Canhada.

Está em andamento na Câmara um projeto de lei em
que o relator da comissão especial, o deputado Expedito
Netto (PSD-RO), defende a
proibição de emissão, comercialização e intermediação
das criptomoedas no país. Ele
argumenta que elas favorecem crimes e problemas de
defesa do consumidor.
Já o autor do projeto, o deputado Áureo (SD-RJ) está
mais em linha com as corretoras. “Defendo regulação libertária, o mercado se ajusta, mas com combate a lavagem de dinheiro, terrorismo.
Sou contra taxar”, diz Áureo.
“Precisa regulamentar.
Tem muita gente entrando
nisso sem saber onde está e
perdendo dinheiro por falta
de informação. Já há várias
críticas de demora para fazer
câmbio”, diz o deputado.
Segundo o Reclame Aqui,
o volume de queixas sobre
bitcoins subiu de 804 entre
janeiro e junho de 2017 para
6.500 no segundo semestre
do ano passado.
Marcelo Rozgrin, fundador
da Braziliex, diz que as corretoras estão dispostas a fazer
parceria com a Receita para
ajudar a identificar os usuários dos bitcoins, contribuindo para evitar lavagem de dinheiro. Elas também plane-

jam pedir a criação de mecanismos para frear a oposição
de bancos, que as têm como
concorrentes.
“Os bancos não são amigáveis. Eles fecham contas [das
corretoras] ou não dão informações sobre depósitos com
precisão e isso gera dificuldades ao consumidor”, afirma
Rozgrin.
Procurada, a Federação
Brasileira de Bancos não se
manifesta. No ano passado,
bancos como Itaú e Bradesco
fecharam contas-correntes de
corretoras ou rejeitaram aberturas, em casos que foram parar na Justiça. Os dois bancos
também não comentam.
André Miceli, professor da

“

O que a
gente quer é uma
regulação que não
coíba a inovação,
que dê garantias aos
consumidores, mas
também dê garantia
às empresas para
que elas possam
inovar e criar coisas
sem preocupações
RodRigo Batista
presidente do Mercado Bitcoin

FGV, pondera que é complexo achar o equilíbrio. “Um
mercado extremamente regulado tolhe negócios. E um
mercado não regulado eleva
o risco, fazendo com que as
pessoas exijam retorno maior. Aí, com bitcoin, é provável que esse retorno não ocorra na proporção que vinha.”
Entre as hipóteses, Miceli
diz que o governo poderia liberar a transação de criptomoedas, mas impedir que sejam aceitas em estabelecimentos comerciais, o que
atrapalharia a expansão no
curto prazo.
“Se todo o mundo começa
a aceitar criptomoedas em
qualquer estabelecimento comercial, pode dar problema
em relação ao volume de moedas disponíveis no mercado, o que pode ameaçar nosso sistema financeiro com inflação”, diz o professor.
Para Rodrigo Batista, presidente do Mercado Bitcoin,
o Japão é o melhor exemplo
a ser seguido, com a criação
de padrões de atendimento
aos clientes.
“O que a gente quer é uma
regulação que não coíba a
inovação, que dê garantias
aos consumidores e às empresas, para que elas possam
inovar sem preocupações”,
diz Rodrigo Batista.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS ITAPEVA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico
nº SE-003/2017, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação
de serviço de Locação de Veículo Utilitário com Motorista. Para informações
e condições de participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

SECRETARIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES - SPM
AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
EDITAL MARÇO MULHERES 2018
Edital de Chamada Pública nº 001/2018 (Processo Administrativo
n.º 6270170013874) - Objeto: seleção de até 13 (treze) Projetos de
Organizações da Sociedade Civil, que contribuam para fomentar a
autonomia, empoderamento, promoção e defesa dos direitos das
mulheres e prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres. Local de
Execução: Estado da Bahia/Territórios de Identidade. Prazo de Execução:
12 (doze) meses. Valor Total: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
distribuídos entre 13 (treze) Organizações da Sociedade Civil conforme
as linhas de intervenção constantes no edital. Unidade Gestora: 0001;
Unidade Orçamentária: 34.101; Destinação de Recursos: 0.100.000000;
Projeto/Atividade: 14.422.211.5558, Elemento de despesa: 3.3.50.41.00
e 4.4.50.42.00. Início das inscrições: 15/01/2018. Edital completo
disponível do sítio da SPM/BA na INTERNET www.mulheres.ba.gov.br.
Julieta Maria Cardoso Palmeira. Salvador, 10 de janeiro de 2018.

Homem à frente de painel com criptomoedas em Seul

Coreia do Sul diz que planeja proibir
criptomoedas, e bitcoin despenca
DA REUTERS
DE SÃO PAULO

O governo da Coreia do Sul
informou nesta quinta-feira
(11) que planeja proibir o comércio de criptomoedas, o
que levou os preços do bitcoin a despencar.
A repressão na Coreia do
Sul ocorre num momento em
que as autoridades mundiais estão buscando formas
para regulamentar um ativo
cujos preços dispararam no
ano passado.
O ministro da Justiça, Park
Sang-ki, afirmou que o governo prepara um projeto de
lei para proibir o comércio
de moedas virtuais nas Bolsas domésticas.
“Há grande preocupação
com as moedas virtuais, e o
Ministério da Justiça está ba-

sicamente preparando um
projeto de lei para proibir o
comércio de criptomoedas
por meio das Bolsas”, disse
Park em entrevista coletiva,
conforme o escritório de imprensa do ministério.
O preço local do bitcoin
chegou a recuar 21%, após
os comentários do ministro.
Mesmo assim, a moeda virtual ainda era negociada a
preço cerca de 30% superior
ao de outros países.
O bitcoin recuou mais de
10% na Bitstamp, em Luxemburgo, para US$ 13.199.
Após a forte reação ao
anúncio, o gabinete presidencial informou horas mais
tarde que a proibição de Bolsas de moedas virtuais no país ainda não foi finalizada e
que é uma das medidas sendo consideradas.

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF
Comunicado
Concorrência nº 02/2017 - Execução da reforma completa do Bloco “B” e intervenções nos Blocos
“A”, “C” e Edifício da STI - 1ª Etapa, da Superintendência de Tecnologia da Informação da USP.
Processo: 17.1.342.82.1. Fica suspensa a entrega e abertura dos envelopes da licitação designada
para o dia 16.01.2018, às 14h30 até ulterior deliberação e é ora reaberto o prazo para a aquisição do
Edital. Este ADENDO integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais.

CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA S.A.

Sociedade Anônima Aberta - CNPJ 15.141.799/0001-03 - NIRE 29 3 0000439-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2018, às 10h00, na
sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/nº, Santiago, Pojuca, Bahia, a fim de deliberarem: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a aquisição pela FERBASA da totalidade das ações de emissão da BW Guirapá I S.A.;
e 2. Aprovar a alteração ao orçamento de capital da FERBASA, nos termos sugeridos pelo Conselho
de Administração. Informações Adicionais: Para participação na Assembleia os acionistas deverão
apresentar documento hábil de suas identidades e comprovantes expedidos pela instituição financeira depositária. Os acionistas podem ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um)
ano, que seja acionista, administrador da companhia, instituição financeira ou advogado, nos termos
do art. 126 da lei 6.404/76. Com a finalidade de organizar os trabalhos da Assembleia solicitamos que
as cópias das procurações sejam enviadas para o seguinte endereço eletrônico: ferbasa@ferbasa.
com.br, até o dia 24/01/2018. Os documentos originais serão recebidos até o horário indicado no
edital de Convocação. Nos termos das Instruções CVM nºs 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual
mínimo para adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital votante. Os documentos e
informações pertinentes às matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas,
para consulta, na sede da Cia e nos sites www.ferbasa.com.br, www.b3.com.br e www.cvm.gov.br.
Pojuca, 11 de janeiro de 2018
Presidente do Conselho de Administração

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SAMF/SP Nº 002/2018 – . O objeto da presente
licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços para a
instalação com fornecimento de forro modular metálico, trofes, luminárias e
movimentação de móveis e equipamentos, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, ABERTURA:
24/01/2018 às 15:00 horas - LOCAL: Av. Prestes Maia, 733 - 16º andar, sala
1.607 – São Paulo - SP. O Edital estará disponível para download no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br

LICENÇA DE OPERAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO
A Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo-Sabesp torna público que
recebeu da Cetesb-Companhia Ambiental do Estado de São Paulo a Licença de
Operação a Título Precário (LOTP) nº 2425, de 15/12/2017 referente à Obra de
Interligação entre as Represas do Jaguari (Paraíba do Sul) e Atibainha (Bacias do
Piracicaba, Capivari e Jundiaí). SP-12/01/2018-TG.

São Paulo, 12 de janeiro de 2018
Pregoeiro-SAMF-SP

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

SEGUROS SURA S.A.

CNPJ/MF nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35300355458
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 09 de Outubro de 2017, Lavrada na Forma de Sumário
1 - Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 09/10/2017, na sede social da Companhia, na Avenida
das Nações Unidas, nº 12.995 - 4º andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP. 2 - Quorum: Acionistas da
Companhia representando mais de 2/3 do Capital Social votante, conforme se verifica das assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3 - Convocação: Por editais publicados no Diário Oficial
do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Paulo nos dias 30 de Setembro, 03 e 04 de Outubro de
2017, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 4 - Mesa: Presidente: Thomas Kelly Batt e Secretária:
Deborah Uema Oliveira Escobar. 5 - Ordem do Dia: Eleição do Sr. Egberto Arouca Modesto de Medeiros
para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme previamente aprovado pela SUSEP.
6 - Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Acionistas Presentes à Assembleia. 6.1. Eleger,
conforme previamente aprovado pela SUSEP por meio da Carta Homologatória de nº 203/2017 (Processo
SUSEP nº 15414.620249/2017-06), o Senhor Egberto Arouca Modesto de Medeiros, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do RG nº 11.687.867-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 043099268/86,
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 3 (três)
anos a contar desta data. Ainda, registra-se a declaração do membro do Conselho de Administração ora
eleito no sentido de que não estar incurso em crime algum previsto em lei, que o impeça de exercer as
atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 147 da Lei de Sociedade por Ações,
bem como no sentido de que atende as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/15. O eleito toma
posse do cargo nesta data. 7 - Conselho Fiscal: Deixou de ser ouvido o Conselho Fiscal, tendo em vista
o mesmo não estar em funcionamento e não ter sido solicitado por nenhum dos acionistas presentes.
8 - Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados
pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia referida nesta ata. 9 - Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que após lida e
aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes: Thomas Kelly Batt, Presidente e Deborah Uema
Oliveira Escobar, Secretária. Acionistas: p.p. Inversiones Sura Brasil SAS - Thomas Kelly Batt. Declaramos
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Thomas Kelly
Batt - Presidente; Deborah Uema Oliveira Escobar - Secretária. JUCESP nº 1.862/18-2 em
04/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oﬁcial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura das seguintes licitações:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Objetos:
PE-S 013/2018 – Locação de equipamentos de iluminação para a Unidade
Pompeia. Abertura: dia 22/01/2018 às 10h30.
PE-S 014/2018 – Serviços de conservação de áreas verdes e jardins para a Unidade
Itaquera. Abertura: dia 24/01/2018 às 10h30.
PE-C 005/2018 – Registro de preço para o fornecimento futuro e eventual de
sacos plásticos de lixo para diversas Unidades. Abertura: dia 31/01/2018, às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

