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Emprego 
decepciona 
nos EUA e 
pressiona dólar

O dólar caiu no final do pregão 
desta sexta-feira, após a divulga-
ção de um relatório de empregos 
mais fraco do que o esperado. O 
índice do dólar, que mede a mo-
eda contra seis principais pares, 
caiu 0,61%.

O Departamento do Trabalho 
dos EUA informou que os em-
pregadores dos EUA adicionaram 
199 mil empregos em dezembro, 
com a taxa de desemprego caindo 
0,3 ponto percentual, para 3,9%.

O crescimento do emprego 
está muito abaixo das expecta-
tivas dos economistas ouvidos 
pelo The Wall Street Journal, que 
esperavam ganho de 422 mil 
empregos. Também representou 
o menor ganho mensal em um 
ano. No final das negociações 
de Nova York, o euro subiu para 
US$ 1,1362, e a libra esterlina al-
cançou US$ 1,3595.

Os contratos futuros de ouro 
na divisão Comex da Bolsa Mer-
cantil de Nova York subiram, 
também com os investidores rea-
gindo ao decepcionante relatório 
de empregos. O contrato de ouro 
mais ativo para entrega em feve-
reiro subiu US$ 8,20, ou 0,46%, 
para fechar em US$ 1.797,4 por 
onça. Porém, na semana, o ouro 
perdeu cerca de 1,7%.

A prata para entrega em mar-
ço subiu US$ 21,9 centavos, ou 
0,99%, para fechar em US$ 22,409 
a onça. A platina para entrega em 
abril caiu US$ 4,20, ou 0,44%, pa-
ra fechar em US$ 956,50 a onça.

Na véspera, o mercado operou 
de maneira oposta, com queda do 
ouro e alta do dólar, após divuga-
ção da ata do Fed.

Comércio pede ao Congresso que derrube
veto a Refis do Simples e das MEIs

Em manifesto divulgado 
nesta sexta-feira, após o 
veto do presidente Jair 

Bolsonaro à renegociação das dí-
vidas das microempreendedores 
individuais (MEIs) e pequenas 
empresas (Refis do Simples Na-
cional), entidades do comércio 
reclamam da “chance perdida de 
oferecer uma oportunidade ao 
mais de 18 milhões de empreen-
dedores de parcelarem as dívidas 
e, desta forma, continuarem ge-
rando emprego e mantendo o ne-
gócio funcionando”.

As micro e pequenas empre-
sas foram muito prejudicadas 
durante a pandemia e tinham 
no Refis uma chance de mini-
mizarem as perdas, apontam a 
Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), a Federação das 
Associações Comerciais de São 
Paulo (Facesp) e a Associação 
Comercial paulista (ACSP).

“O veto ao Refis do Simples 
Nacional é um grande retroces-
so para a recuperação econômica 
do país e um grande revés para 
milhões de empreendedores, o 
que coloca em risco milhares de 
empregos”, afirmam as entida-
des, que solicitam ao Congresso 
Nacional que, diante da decisão 
do presidente da República, der-
rube o veto. “Solicitamos, ainda, 

Alfredo Cotait: ameaça a empregos

Inflação na Europa
bate recorde de 25 anos
Gás deve subir 50% no Reino Unido

A inflação na Zona do Euro 
atingiu 5% em dezembro, 
informou o órgão estatís-

tico da União Europeia, o Euros-
tat. É o nível mais alto desde que 
os registros começaram, em 1997. 
Em novembro a inflação já havia 
chegado a 4,9%.

O aumento deveu-se principal-
mente ao custo da energia, que 
disparou novamente em dezem-
bro, e subiu a uma taxa anual de 
26%, um pouco menor do que no 
mês anterior.

A alta tem atingido todos os 
países. Os preços do gás no ataca-
do na Grã-Bretanha permanecem 
mais de quatro vezes acima do que 
no mesmo período do ano passa-
do, as famílias em todo o país en-
frentam um aumento na conta de 
energia em 2022.

O teto do preço deva ser revi-
sado pelo regulador de energia da 
Grã-Bretanha, o Office of  Gas 
and Electricity Markets (Ofgem), 
em fevereiro. Os especialistas es-
peram um aumento de cerca de 
50% nas contas de energia dos 
consumidores até abril, elevando a 
inflação para 6,2%.

A pressão não vem só da ener-
gia. Abdolreza Abbassian, econo-
mista sênior da Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO), disse em uma 
coletiva de imprensa nesta sexta-
feira que, em 2021, o Índice de 
Preços de Alimentos da FAO foi 
28,1% mais alto do que em 2020. 
Os preços globais dos cereais esta-
vam em seu nível mais alto desde 
2012, em média 27,2% acima dos 
preços de 2020.

A alta nos alimentos agrícolas 
levou a Índia, no final de 2021, a 
suspender por um ano as nego-
ciações de contratos futuros de 
commodities agrícolas. O País é o 
maior importador mundial de óle-
os vegetais e grande produtor de 
trigo e arroz.

A decisão tenta limitar a espe-
culação, um dos motores das altas 
de preços, que vêm provocando a 
inflação e aumentando a transfe-
rência de renda e a desigualdade.

No setor de petróleo, instru-
mentos especulativos reforçam 
a alta de preços. Os chamados 
Wall Street refiners transacionam 
volumes maiores de papéis do 
que o volume físico do produto. 
Quanto maior a volatilidade, co-
mo atualmente, mais operações 
são realizadas.

Modal valoriza 
45% após 
incorporação 
pela XP Inc.

As units (conjunto de ações) do 
Banco Modal tiveram valorização 
de 44,9% nesta sexta-feira, após 
a instituição anunciar a assinatu-
ra de um acordo vinculante para 
a incorporação de até 100% das 
ações por uma subsidiária da XP 
Inc., através de uma reorganiza-
ção societária. O acordo se dará 
mediante a entrega de 19,5 mi-
lhões de ações classe A de emis-
são da XP Inc., que representa um 
prêmio de 35% sobre a média de 
preço dos últimos 30 dias do Ban-
co Modal.

Cristiano Ayres, CEO do Mo-
dal, integrará o Comitê Executi-
vo da XP Inc. Segundo o CEO 
da XP Inc., Thiago Maffra, “com 
o Modal conseguimos antecipar 
e acelerar parcerias com nossos 
clientes corporate através da pla-
taforma única e bem estabelecida 
do Modal as a Service”.

Em setembro de 2021, as duas 
instituições tinham juntas 3,8 mi-
lhões de clientes ativos. Nos 12 
meses até setembro de 2021, a XP 
Inc. e o Banco Modal totalizaram 
R$ 11,8 bilhões de Receita Líqui-
da. Página 5

China lidera 
pesquisa global
de energia limpa

Um relatório da Elsevier, uma 
empresa global de análise de in-
formações de negócios, relatou 
que as pesquisas relacionadas à 
energia limpa se tornaram um 
foco global, e a China possui a 
posição de liderança em termos 
de número de teses publicadas e 
patentes autorizadas nos anos re-
centes, informou Science and Te-
chnology Daily.

A empresa holandesa de pesqui-
sa, publicação e análise de infor-
mações divulgou um relatório so-
bre o status da pesquisa global de 
energia limpa nesta quarta-feira. 
O relatório diz que a China já pu-
blicou cerca de 400.000 teses de 
pesquisa sobre a energia limpa 
desde 2001, o maior do mundo.

que o Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) prorrogue o 
prazo da adesão ao regime do 
Simples em 2022, que se encerra 
em 31 de janeiro. Tal prorrogação 
evitaria o fechamento de milhares 

de pequenas empresas que tinham 
a expectativa de utilizar o Refis e 
seguir funcionando”, conclui o 
manifesto assinado por Alfredo 
Cotait Neto, presidente das três 
entidades. Página 3
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Mudança no 
Comperj abre 

novas perspectivas 
para região do  
Rio de Janeiro

A dimensão global e o desenvolvimento regional do Leste Fluminense

Analistas-tributários indignados com ataques do governo à Receita
Por Antônio 
Geraldo de 
Oliveira Seixas

Em resposta aos re-
centes ataques per-
petrados pelo go-

verno à Receita Federal do 
Brasil (RFB), nós, analistas-
tributários, estamos reuni-
dos em assembleias, nesta 
semana, para debater estra-
tégias voltadas à construção 
de uma ampla mobilização 
nacional. Esta ação condu-
zida pela categoria é moti-
vada, sobretudo, pelo corte 
de metade do orçamento da 
Receita Federal aprovado 
pelo governo, bem como 
pelo descumprimento, por 
parte do Poder Executivo, 
do seu próprio compromis-
so firmado junto aos servi-
dores da Carreira Tributária 
e Aduaneira em garantir 
recursos necessários para a 
regulamentação do Bônus 
de Eficiência e Produtivi-
dade.

Estas ações arbitrárias e 
irresponsáveis do governo, 

aprovadas no âmbito da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2022, tornam 
iminente a possibilidade 
de paralisação das ativida-
des da Receita Federal e 
fragilizam gravemente as 
diversas áreas de atuação 
do órgão, como a arreca-
dação, a fiscalização e o 
controle aduaneiro. Diante 
deste cenário de ameaças, 
nós, Analistas-Tributários, 
não mediremos esforços 
para defender a nossa ins-
tituição, que figura entre as 
mais importantes do Esta-
do brasileiro, uma vez que 
é responsável pela arreca-
dação de recursos impres-
cindíveis para o custeio 
das iniciativas políticas e 
das políticas públicas da 
União.

Cabe ressaltar que o re-
manejamento de despesas 
ordinárias da Receita Fe-
deral para outros órgãos 
e finalidades, conforme 
aprovado e sancionado na 
LOA de 2022, configura um 
claro desrespeito à Consti-

tuição Federal de 1988. Is-
so porque, a Carta Magna 
estabelece, em seu artigo 
37, inciso XXII, que as ad-
ministrações tributárias da 
União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municí-
pios são “essenciais ao fun-
cionamento do Estado” e, 
por esta razão, devem, obri-
gatoriamente, ter “recursos 
prioritários para a realiza-
ção de suas atividades”.

Diante das constantes 
perdas dos servidores da 
Receita Federal, acordamos 
em 2016 com o Governo 
Federal uma mudança na 
remuneração, que passou a 
prever uma parcela variá-
vel, denominada Bônus de 
Eficiência e Produtividade, 
que prevê o cumprimen-
to de metas institucionais. 
Essas metas correspondem 
ao desempenho e ao mé-
rito do corpo funcional da 
Receita Federal, e focam na 
prestação de serviços e nos 
objetivos da arrecadação. A 
gratificação integra o acor-
do salarial da carreira deba-

tido desde o ano de 2015 
e consubstanciado na Lei 
13.464/2017.

Em 2021, após seis anos 
aguardando a regulamenta-
ção do acordo, evoluímos 
na negociação, após o com-
promisso firmado pela Pre-
sidência da República, pelo 
ministro da Casa Civil e o 
próprio ministro da Econo-
mia junto aos servidores da 
Carreira Tributária e Adua-
neira da RFB de pacificar a 
questão, regulamentando o 
Bônus de Eficiência.

Após anos de exaustivas 
tratativas, tal compromisso 
foi desonrado pelo próprio 
Governo Federal, não nos 
deixando outra saída além 
de travarmos uma batalha 
intransigente em defesa dos 
nossos direitos. Reiteramos 
que não se trata de uma 
negociação para reportar 
as perdas do governo Bol-
sonaro, mas sim, do Po-
der Executivo cumprir um 
acordo firmado já há seis 
anos, desde a promulgação 
da Lei em 2017.

Também cabe destacar 
que mesmo vivenciando 
perdas salariais nos últimos 
anos e sem contarmos com 
a regulamentação do bô-
nus já aprovado em lei, nós, 
analistas-tributários, e de-
mais servidores da Receita 
Federal seguimos honran-
do a nossa instituição. Os 
recordes de produtividade 
alcançados, a cada ano, pelo 
órgão, são fruto do trabalho 
e empenho de cada servi-
dor da Casa, que atua no 
atendimento aos milhões 
de contribuintes brasileiros, 
bem como na proteção das 
fronteiras secas, portos e 
aeroportos do país.

O ataque vivenciado pela 
Receita Federal atualmente 
não possui precedentes, e 
o Sindireceita tem buscado 
todos os caminhos para en-
frentar este grave momen-
to. Conscientes de que a 
união é imprescindível pa-
ra vencermos esta batalha, 
nosso Sindicato lançou, em 
dezembro, uma carta aberta 
assinada em conjunto com 

o Sindifisco Nacional, enti-
dade de representação dos 
auditores-fiscais da RFB. 
No documento, ressalta-
mos um conjunto de me-
didas adotadas em protesto 
contra as ações do governo, 
entre elas a entrega efetiva 
de todos os cargos comis-
sionados e funções de con-
fiança, bem como o afasta-
mento do cumprimento de 
metas.

Seguiremos adotando 
todas as ações necessárias 
em defesa da Receita Fe-
deral, dos nossos direitos 
e da Carreira Tributária e 
Aduaneira. O desmonte da 
Receita Federal afetará toda 
a sociedade brasileira e tra-
rá impactos devastadores à 
segurança nacional e econo-
mia do país que já enfrenta 
um grave cenário de crise 
fiscal. Não permitiremos 
ainda mais retrocessos. Em 
2022, a mobilização é a nos-
sa palavra de ordem.

Antônio Geraldo de Oliveira Seixas é 
presidente do Sindireceita.

Por Jacob Binsztok

A recente decisão da 
Petrobras reestruturando 
áreas ocupadas pelo antigo 
Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Com-
perj) constituindo o Polo 
GasLub e liberando cerca 
de 40 milhões de metros 
quadrados para o Gov-
erno do Estado do Rio de 
Janeiro, com a finalidade 
de construir o Distrito In-
dustrial de Itaboraí, abriu 
novas perspectivas para o 
desenvolvimento regional 
do Leste Fluminense, pau-
tadas em iniciativas globais 
envolvidas pela inovação e 
pela sustentabilidade ambi-
ental.

Assim, empreendimen-
tos inovadores seriam ben-
eficiados pela proximidade 
da Unidade de Processa-
mento de Gás Natural (UP-
GN) e pelo gasoduto Rota 
3, localizados em Itaboraí 
e previstos para entrar em 
operação em 2022, e fun-
cionariam priorizando o 
uso de ferramentas precur-
soras destinadas à redução 
de carbono, corrosão, reúso 

de água, eficiência energé-
tica, robótica, tecnologia de 
segurança, logística, audi-
toria e suprimentos, entre 
outras.

Neste sentido, essas ini-
ciativas se constituirão uma 
ampliação expressiva do 
Programa Petrobras Con-
exão para a Inovação, que 
reúne contribuições de 
startups, instituições cientí-
ficas e tecnológicas, no sen-
tido de apresentar soluções 
de elevado impacto na ge-
ração de valor da cadeia 
produtiva da empresa.

Cabe acrescentar que o 
Leste Fluminense ocupa 
uma posição privilegiada 
em relação aos agentes 
inovadores, na medida em 
que se encontra relativa-
mente próximo aos grandes 
centros de excelência de 
Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (PD&I), con-
centrados em grande parte 
na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro.

Como exemplos, podem-
os mencionar, entre outros, 
a presença do Complexo 
Petrobras / Cenpes UFRJ 
Coppe, do Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimen-
to em Inteligência Artificial 
UFF / Petrobras – Niterói, 
do Complexo de Tanques 
Oceânicos da UFRJ, do 
Centro de Tecnologia de 
Dutos da PUC-Rio e do 
Centro de Pesquisa em Tec-
nologias para Combustíveis 
Limpos e Geologia da Uerj 
– Maracanã.

Na linha da intercomple-
mentaridade e no fortaleci-
mento dos fluxos regionais, 
os empreendimentos, me-
diante ligações rodoviárias, 
contam com a presença de 
fixos portuários, como o do 
Terminal de Ponta Negra, 
localizado a 20km do Cen-
tro de Maricá, destinado ao 
escoamento e produção de 
matérias-primas e manu-
faturados do país e do ex-
terior. Também poderão 
conectar suas atividades 

com o apoio dos portos de 
Itaguaí e do Rio de Janeiro, 
em última instância, com 
as instalações do Porto do 
Açu, no Norte Fluminense.

A retomada de projetos 
industriais e de serviços em 
Itaboraí dirigidos ao setor 
de petróleo e gás é relevante 
para o desenvolvimento da 
economia fluminense, pois 
estudos realizados em 2011 
pelo economista Paulo Os-
ório, da Assessoria Fiscal 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj), revelaram que 
75% do faturamento dos 
fornecedores da Petrobras 
beneficiaram empresas lo-
calizadas fora do território 
fluminense.

Na perspectiva global, 
destacamos a posição da 
União Europeia, que no fi-
nal de 2021 incluiu as usinas 
de gás natural e as nucleares 
como “energias verdes”, 
facilitando o acesso dessas 
tecnologias a financiamen-
tos de projetos mitigadores 
dos efeitos das mudanças 
climáticas.

Embora bastante criti-
cada por instituições am-

bientalistas, a proposta es-
tabeleceu critérios para a 
classificação de investimen-
tos em usinas nucleares ou 
de gás natural destinados 
à geração de eletricidade 
como sustentáveis. Logo, o 
projeto da União Europeia 
exigirá, para as usinas nu-
cleares, a correta destinação 
dos resíduos por ocasião 
do desmantelamento des-
sas instalações. No entan-
to, esta questão não é uma 
unanimidade entre os países 
da União Europeia, repre-
sentando apenas a posição 
da França, que possui 58 
usinas e está interessada na 
difusão global desta fonte 
energética.

Em relação ao gás natu-
ral, o combustível foi con-
siderado no projeto como 
uma “fonte de transição 
energética”, e os investi-
mentos serão reconhecidos 
como “sustentáveis” na 
medida em que apresentem 
reduzidas emissões de CO2.

Os movimentos da União 
Europeia, particularmente da 
Alemanha, oferecem opor-
tunidades de financiamento 
para empreendimentos refer-

entes à utilização de gás natu-
ral no Leste Fluminense. No 
entanto, também apontam 
desafios, pois o produto ex-
traído nos poços offshore 
da Bacia de Santos possuem 
elevado teor de CO2, e cerca 
de 40% de sua produção tem 
sido reinjetada mediante o 
questionado argumento de 
manter a produtividade dos 
campos.

Assim, a cooperação com 
a União Europeia no Leste 
Fluminense, principalmente 
em sintonia com os inter-
esses alemães, será efeti-
vada desde que acompan-
hada por uma robusta pauta 
de atividades de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inova-
ção (PD&I) destinadas à 
redução do elevado teor de 
CO2 dos campos do Pré-sal 
da Bacia de Santos.

Jacob Binsztok é professor titular de 
Geografia Humana dos Programas 

de Pós-Graduação em Geografia, do 
Instituto de Geociências, e em Gestão 
de Sistemas Sustentáveis, da Escola 

de Engenharia, da Universidade 
Federal Fluminense e coordenador 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Agroambientais (Nepam) da UFF.
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Mídia fala mal do  
governo e de… Dilma
O Manchetômetro divulgou o ranking das Top 10 

menções negativas de 2021 na grande mídia. A 
família Bolsonaro ocupa os 4 primeiros lugares (esquece-
ram o Jair Renan?). Os demais personagens na lista têm 
algum tipo de ligação com o Governo Federal.

A exceção? Uma política que tem, nos últimos dias, 
frequentado a mídia defendida e atacada por companhei-
ros de partido e adversários – não necessariamente nesta 
ordem: a ex-presidente Dilma Rousseff, que continua a 
receber cobertura majoritariamente desfavorável cinco 
anos após o impeachment.

O Top 10 ficou assim:
1 – Eduardo Bolsonaro
2 – Carlucho
3 – Flávio Bolsonaro, o 01
4 – Jair Bolsonaro
5 – Augusto Aras
6 – Onix Lorenzoni
7 – Dilma Rousseff
8 – Paulo Guedes
9 – Cláudio Castro, governador bolsonarista do Rio
10 – Arthur Lira
O Manchetômetro é produzido pelo Laboratório de 

Estudos de Mídia e Esfera Pública (Lemep), grupo de 
pesquisa com registro no CNPq, sediado no Instituto 
de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Da indústria para  
o consumidor

Táxis voadores, carros por assinatura, estações rápidas 
de recarga de veículos elétricos e novos entrantes big-tech 
são avanços que podemos esperar nos próximos 10 anos, 
de acordo com a 22ª edição da “Pesquisa Executiva Anual 
do Setor Automotivo Global 2021” (GAES), da KPMG, 
conduzida com 1.118 executivos em 31 países.

Metade (53%) dos executivos globais do setor auto-
motivo estão confiantes que esta indústria terá um cresci-
mento mais lucrativo no futuro, enquanto um terço (38%) 
deles estão preocupados com as perspectivas de lucro.

Os respondentes também foram perguntados qual é a 
porcentagem estimada de vendas de veículos novos ali-
mentados por bateria, excluindo híbridos, dentro de cada 
mercado, até 2030. Na média, eles disseram que os veícu-
los elétricos representarão metade do mercado automo-
tivo no Japão, na China, nos Estados Unidos e na Europa 
Ocidental e cerca de 40% no Brasil e na Índia.

Cerca de três quartos dos entrevistados preveem que 
mais de 40% dos veículos serão vendidos diretamente pelas 
montadoras aos consumidores. O estudo pode ser visto em 
home.kpmg/content/dam/kpmg/br/pdf/2021/12/KP-
MG-global-automotive-executive-summary-2021.pdf

Galeão que se vire
Chama atenção a pobreza dos argumentos utilizados 

pelo secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro 
Glanzmann em artigo sobre a concessão do Aeroporto 
Santos Dumont. Nada sobre transporte de cargas, nem 
uma palavra sobre a exitosa experiência de Minas.

Rápidas
35 jovens de 14 a 19 anos da comunidade da Mangueira 

foram beneficiados com um treinamento educacional 
voltado para o mercado de trabalho, projeto da consulto-
ria Bip em parceria com o CAMP (Círculo dos Amigos 
do Menino Patrulheiro) *** Foi publicado no DO desta 
sexta-feira a nomeação de Otto Eduardo Fonseca de Al-
buquerque Lobo para a diretoria da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), com mandato até 31/12/2025 *** Al-
mar Bastos é o novo presidente da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro (SBACV-
RJ). O mandato vai até o final de 2023.

FATOS &
COMENTÁRIOS
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Sebrae: Não criação do RELP  
pode impactar 350 mil micros
Entidade defende Refis para pequenos negócios

O Sebrae vai atuar 
junto ao Governo 
Federal e ao Con-

gresso Nacional para defen-
der o Programa de Reesca-
lonamento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional (RELP). 
O projeto foi vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
nesta sexta-feira, mas po-
de receber mudanças para 
adequação às recomenda-
ções fiscais e apoiar 350 
mil pequenos negócios que 
foram excluídos do Simples 
Nacional, em 2021, por dé-
bitos.

“Essa exclusão vale a 
partir de janeiro desse ano 
e sem esse Refis ficará mui-
to difícil para as empresas 
retornarem para o Simples. 
O RELP pode ajudar to-
dos os empreendedores 
que passam dificuldades in-
tensificadas com a crise do 
coronavírus. É uma medida 
que vai impactar milhões de 
pessoas que empreendem 
no país e precisam desse 
respiro para recomeçar”, 
pontuou o gerente de Po-
líticas Públicas do Sebrae, 
Silas Santiago.

“A preocupação com a 

adequação fiscal é recorren-
te em todos os governos, 
mas estamos afinados com 
a Presidência da República 
e certos de que todo go-
verno conhece e apoia a 
importância do Refis para 
recuperação financeira das 
micro e pequenas empresas, 
que são extremamente fun-
damentais para a geração 
de empregos e retomada da 
economia, ainda assolada 
pela pandemia”, ressaltou o 
presidente do Sebrae, Car-
los Melles.

Além do prejuízo cau-
sado a essas empresas que 
foram excluídas do Simples 
Nacional, de acordo com a 
13ª pesquisa de Impacto do 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios, realizada pelo 
Sebrae em parceria com 
a FGV em novembro de 
2021, 66% das empresas es-
tão endividadas, sendo que 
28% encontram-se inadim-
plentes. A mesma pesquisa 
revela que parte significati-
va dos custos mensais das 
empresas está comprome-
tida com pagamento de dí-
vidas: 54% dos pequenos 
negócios têm 1/3 dos seus 
custos mensais comprome-

tido com esse item.
“A não existência de 

um programa de refinan-
ciamento de débitos pode 
impactar um número ainda 
maior de empresas e aca-
bar afetando a geração de 
empregos, por exemplo”, 
ressalta Santiago. As micro 
e pequenas empresas têm 
sido as principais respon-
sáveis pela geração de em-
pregos no Brasil. De acor-
do com levantamento feito 
pelo Sebrae, com base no 
Caged, do Ministério do 
Trabalho, 80% dos empre-
gos criados outubro do ano 
passado foram gerados nes-
se segmento.

Inadimplência

Estudo da Serasa Expe-
rian, divulgado em dezem-
bro, mostrou que a inadim-
plência atingiu 5,4 milhões 
de micro, pequenas e mé-
dias empresas em outubro 
de 2021, representando um 
volume de quase 40 milhões 
de dívidas e um montante 
de cerca de R$ 88 bilhões.

A proposta de renegocia-
ção havia sido aprovada em 
agosto pelo Senado e em 

dezembro pela Câmara dos 
Deputados, onde foi rela-
tada pelo deputado Marco 
Bertaiolli (PSD-SP).

Na mensagem de veto de 
Bolsonaro, o governo alega 
vício de inconstituciona-
lidade e contrariedade ao 
interesse público, pois o be-
nefício fiscal implicaria re-
núncia de receita, violando 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 
101/00) e a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
de 2021 (Lei 14.116/20).

O veto será analisado 
pelo Congresso Nacional, 
podendo ser derrubado ou 
mantido. Para a derrubada 
do veto é necessária a maio-
ria absoluta, ou seja, 257 
votos de deputados e 41 
votos de senadores, com-
putados separadamente.  
Batizado com a sigla RELP, 
o programa concederia des-
contos sobre juros, multas e 
encargos proporcionalmen-
te à queda de faturamento 
na pandemia de Covid-19, 
de março a dezembro de 
2020, em comparação com 
um ano antes. Empresas 
inativas no período também 
poderiam participar.

Tesouro pagou R$ 8,96 bi em  
dívidas atrasadas de estados em 2021

O Tesouro Nacional 
pagou, em 2021, 
R$ 8,96 bilhões 

em dívidas atrasadas de es-
tados. O valor é 32,4% a 
mais que o registrado em 
2019, quando a União havia 
desembolsado R$ 13,265 
bilhões.

Desse total, a maior par-
te, R$ 4,18 bilhões, é relativa 
a atrasos de pagamento do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Em segundo lugar, vem Mi-
nas Gerais, com R$ 3,13 bi-
lhões cobertos pela União.

A União cobriu débitos 
em atraso de mais três esta-
dos: Goiás (R$ 1,3 bilhão), 
Amapá (R$ 194,32 milhões) 
e Rio Grande do Norte (R$ 
156,98 milhões). O gover-
no federal também quitou 
R$ 1,56 milhão de dívidas 
em atraso do município de 
Belford Roxo (RJ).

Os dados estão no Rela-
tório de Garantias Honradas 
pela União em Operações de 
Crédito, divulgado nesta sex-
ta-feira pela Secretaria do Te-
souro Nacional. As garantias 

são executadas pelo governo 
federal quando um estado ou 
município ficar inadimplente 
em alguma operação de cré-
dito. Nesse caso, o Tesouro 
cobre o calote, mas retém re-
passes da União para o ente 
devedor até quitar a diferen-
ça, cobrando multa e juros.

As garantias honradas 
pelo Tesouro são desconta-
das dos repasses da União 
aos entes federados – como 
receitas dos fundos de par-
ticipação e Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), dentre 
outros. Sobre as obrigações 
em atraso incidem juros, 
mora e outros custos ope-
racionais referentes ao perí-
odo entre o vencimento da 
dívida e a efetiva honra dos 
valores pela União.

O principal motivo para 
a queda do valor das garan-
tias honradas pela União 
em 2021 foi o fim da fase 
mais aguda da pandemia de 
covid-19. Em 2020, a União 
tinha coberto dívidas de 14 
estados e de oito municí-

pios afetados pela perda de 
arrecadação provocada pela 
restrição de atividades eco-
nômicas no início da pan-
demia de covid-19.

Naquele ano, o Congres-
so aprovou um pacote de 
socorro a governos locais, 
mas a lei foi sancionada ape-
nas no fim de maio de 2020. 
Isso fez o Tesouro Nacio-
nal honrar as garantias dos 
entes locais na maior parte 
do primeiro semestre do 
ano retrasado, aumentando 
o número de estados e de 
municípios com dívidas co-
bertas pela União. Como a 
situação não se repetiu em 
2021, o número de estados 
e de municípios com garan-
tias honradas caiu.

Decisões judiciais

Nos últimos anos, decisões 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) impediram a execução 
das contragarantias de vá-
rios estados em dificuldade 
financeira. Com a adesão do 
estado do Rio de Janeiro ao 

Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF), no fim de 2017, o 
estado pôde contratar novas 
operações de crédito com 
garantia da União, mesmo 
estando inadimplente. Algu-
mas contragarantias de Mi-
nas Gerais também não estão 
sendo executadas por causa 
de liminares concedidas pelo 
STF.

Em maio do ano passado, 
o STF autorizou o governo 
goiano a aderir ao pacote 
de recuperação fiscal em 
troca da adoção de um teto 
de gastos estadual. Há cerca 
de duas semanas, Goiás as-
sinou a adesão ao RRF, que 
permite a suspensão do pa-
gamento de dívidas com a 
União em troca de um pla-
no de ajuste de gastos.

No início da pandemia de 
covid-19, o STF concedeu 
liminar para suspender a exe-
cução de garantias em diver-
sos estados. No fim de 2020, 
o ministro Luiz Fux, do STF 
concedeu liminar mantendo 
o Rio de Janeiro no regime 
de recuperação fiscal.

Cesta básica aumentou em todas as capitais

Em 2021, o valor 
da cesta básica 
aumentou nas 17 

capitais onde o Departa-
mento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) realiza 
mensalmente a Pesquisa 
Nacional da Cesta Bási-
ca de Alimentos. As altas 

mais expressivas, quando 
se compara dezembro de 
2020 com o mesmo mês 
de 2021, foram registra-
das em Curitiba (16,30%), 
Natal (15,42%), Recife 
(13,42%), Florianópolis 
(12,02%) e Campo Gran-
de (11,26%). As menores 
taxas acumuladas foram as 

de Brasília (5,03%), Ara-
caju (5,49%) e Goiânia 
(5,93%).

Entre novembro e de-
zembro de 2021, o valor 
da cesta subiu em oito ci-
dades, com destaque para 
Salvador (2,43%) e Belo 
Horizonte (1,71%). A re-
dução mais importante foi 

registrada em Florianópo-
lis (-2,95%).

Em dezembro de 2021, 
o maior custo do conjunto 
de bens alimentícios bási-
cos foi o de São Paulo (R$ 
690,51), depois o de Floria-
nópolis (R$ 689,56) e, em 
seguida, o de Porto Alegre 
(R$ 682,90).
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A luta do rochedo  
contra o mar

Vivemos em grandes cidades e quase não nos damos 
conta o quanto isso importou e ainda importa para a 

destruição de parte considerável da cobertura vegetal dos 
ecossistemas naturais. Além, vemos a cada dia a expansão 
das cidades e a criação de “regiões metropolitanas” que 
avançam sobre antigas áreas rurais que já não cumprem a 
finalidade econômica de outrora, seja por estarem degra-
dadas ou por conveniência dos proprietários rurais diante 
da valorização econômica.

Um sério problema na expansão das cidades sobre áreas 
verdes objeto de proteção ambiental às margens de rios pode 
haver sido gerado pela recente sanção, em 29 de dezembro 
de 2021, da Lei 14.285 que alterou o Código Florestal (Lei 
12.651/2012), a Lei de Uso e Parcelamento do Solo Ur-
bano (Lei 6.766/1979), bem como a Lei de Regularização 
Fundiária de imóveis da União no âmbito da Amazônia 
Legal (Lei 11.952/2009). A referida lei, em vigor desde 30 de 
dezembro de 2021, transferiu aos municípios a decisão acerca 
da faixa de preservação dos rios em áreas urbanas.

Os diplomas legislativos acima citados que foram altera-
dos pela nova lei dispunham sobre a faixa non aedificandi 
no entorno dessas correntes d’água, que são consideradas 
Áreas de Preservação Permanente (APPs). No Código 
Florestal, esta área seria de 30m a 500m em áreas rurais 
ou urbanas a depender da largura do rio, enquanto na Lei 
6.766 esta faixa seria de 15m.

A nova Lei 14.285/2021 veio de encontro à decisão 
do STJ, que no julgamento do tema 1.010 prestigiou uma 
maior proteção ambiental ao decidir acerca da prevalência 
do Código Florestal para as edificações às margens dos 
cursos d’água ainda que em áreas urbanas. Além, retirou 
qualquer limite mínimo para construção em áreas urbanas 
consolidadas, observadas as restrições legais.

O professor de Direito Ambiental Guilherme Purvin 
aponta, em recente artigo, a inconstitucionalidade da Lei 
14.285/2021 pois delega indevidamente competência 
legislativa apenas ao município, quando a competência 
constitucional para dispor sobre a proteção ao meio 
ambiente é concorrente à União, aos estados e ao Distrito 
Federal, nos termos art. 24, VI, da Constituição Federal. 
Nessa linha, haveria violação ao pacto federativo também 
por usurpação de competência do legislador estadual, 
inclusive por não existir “rio particular ou de domínio mu-
nicipal, nos termos do artigo 26, inciso I, da CF de 1988” 
(in oeco.org.br/colunas/lei-14-285-21-cronica-de-uma-
tragedia-urbana-anunciada/).

Outras críticas são suscitadas por ambientalistas já que 
muitos municípios não possuem recursos materiais para 
manter equipe técnica qualificada a fim de analisar aspec-
tos ambientais importantes para decidir sobre a diminu-
ição de APPs. Ademais, há o risco de cederem ao poder 
político ou de grandes empreendimentos econômicos. 
Vê-se o forte impacto ambiental que pode vir a causar o 
novo diploma legal, em proporção ainda maior do que 
já estamos vendo em grandes cidades impermeabilizadas 
pelo concreto que impedem a vazão das águas das chu-
vas, causando enchentes e desmoronamentos, além do 
prejuízo à preservação das águas dos rios e de seu ecos-
sistema.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.327.0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6 - Cia Fechada

Edital de Convocação – AGE da Águas do Imperador S.A. 1. Convocação: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Águas do Imperador S.A. (“Cia”) a se reunirem em 
AGE da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Rua Doutor 
Sá Earp nº 84, Morin, na Cidade de Petrópolis/RJ (“AGE”). A AGE será instalada, 
em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a (i) realização, pela Cia, da sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, com 
garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ 45.000.000,00 (“Notas Co-
merciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do art. 45 e seguintes da Lei nº 
14.195, de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, 
de 16/01/2009, conforme alterada, bem como dos termos e condições da Emissão a 
serem deliberados na AGE; (ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores 
para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação e 
administração das deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já pratica-
dos pela diretoria com relação às deliberações acima. Petrópolis, 06/01/2022. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; André Lermontov - Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0016664-5 - Cia Fechada

Edital de Convocação - AGE da Águas de Niterói S.A. 1. Convocação: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Águas de Niterói S.A. (“Cia”) a se reunirem em AGE 
da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Rua Marquês 
de Paraná, nº 110, Centro, na Cidade de Niterói/RJ (“AGE”). A AGE será instalada, 
em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
(i) realização, pela Cia, da sua 1ª de emissão de notas comerciais escriturais, com 
garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ 100.000.000,00 (“Notas 
Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do art. 45 e seguintes da Lei 
nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, 
de 16/01/2009, conforme alterada, bem como dos termos e condições da Emissão a 
serem deliberados na AGE; (ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores, 
para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação 
e administração das deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já 
praticados pela diretoria com relação às deliberações acima. Niterói, 06/01/2022. 
Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

Produção de veículos  
teve alta de 11,6% em 2021
Foram fabricadas 2,24 milhões de unidades

A produção de veícu-
los cresceu 11,6% 
em 2021, segundo 

o balanço divulgado nesta 
sexta-feira pela Associação 
Nacional de Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea). Foram fabricadas no 
ano passado 2,24 milhões 
de unidades, enquanto em 
2020 as montadoras produ-
ziram 2,01 milhões de veí-
culos. Em dezembro a pro-
dução teve leve alta (0,8%) 
em relação ao mesmo mês 
de 2020, com a montagem 
de 210,9 mil unidades.

O presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, des-
tacou que no final do ano 
as montadoras fizeram um 
esforço para contornar os 
problemas enfrentados nos 
últimos meses com a falta 
de componentes em todo 
o mundo. “A gente conse-
guiu puxar a produção em 
dezembro, trazendo peças, 
falando com fornecedores, 
ligando para as nossas ma-
trizes para disponibiliza-
rem semicondutores, de tal 

forma que a gente pudesse 
entregar o máximo possível 
para atender a fila de espe-
ra”, disse.

As vendas tiveram al-
ta de 3% ao longo do ano 
passado, com a comercia-
lização de 2,12 milhões de 
unidades. Em dezembro, no 
entanto, foi registrada uma 
queda de 15,1% nas vendas 
em relação ao mesmo mês 
de 2020, com o licencia-
mento de 207,1 mil unida-
des.

A produção de automó-
veis e veículos comerciais 
leves teve alta de 8,7% em 
2021, com a fabricação de 
2,07 milhões de unidades. 
Em dezembro, a produ-
ção teve uma ligeira retra-
ção (0,4%) em relação ao 
mesmo mês de 2020, com 
a montagem de 197,1 mil 
unidades.

As vendas desses seg-
mentos registram uma pe-
quena queda (1%), com a 
comercialização de 1,72 
milhão de automóveis e ve-
ículos comerciais leves. Em 

dezembro, a retração nas 
vendas chegou a 22,3% em 
comparação com o mesmo 
mês de 2020.

A produção de cami-
nhões teve alta de 74,6% 
em 2021. Foram fabricadas 
ao longo do ano passado 
158,8 mil unidades. Em de-
zembro, a produção de ca-
minhões ficou em 12,4 mil 
unidades, 18,2% a mais do 
que o mesmo mês do ano 
anterior.

As vendas de caminhões 
cresceram 43,5% ao longo 
do ano passado, com a co-
mercialização de 128,7 mil 
unidades do segmento. Em 
dezembro, os licenciamen-
tos tiveram expansão de 
20,8%, com a venda de 11,8 
mil unidades.

As exportações de ve-
ículos cresceram 16% em 
2021 em comparação com 
o ano anterior, com a co-
mercialização de 376,4 mil 
unidades para o exterior. 
Em dezembro, o cresci-
mento ficou em 8,3% em 
relação ao mesmo mês de 

2020, com a exportação de 
41,6% unidades.

A indústria automoti-
va chegou ao final do ano 
passado com 103,3 mil 
funcionários, uma retração 
de 1,5% em relação a no-
vembro de 2020 e de 0,2% 
comparando com o nível 
emprego no final de 2020. 
Moraes atribuiu a redução a 
adoção de planos de demis-
são voluntária em algumas 
empresas e ao encerramen-
to de contratos temporários 
de trabalho.

A previsão da Anfavea é 
de que as vendas de veícu-
los cresçam 8,5% em 2022 
e a produção tenha uma alta 
de 9,4% neste ano. Para as 
exportações, a expectativa é 
de expansão de 3,6%.

O presidente da associa-
ção patronal lembrou que 
as incertezas causadas pela 
pandemia de Covid-19 con-
tinuam a dificultar as esti-
mativas sobre o futuro, mas 
que a indústria espera um 
crescimento “moderado” 
para este ano.

Varejo cresceu 2% em dezembro  
e atinge patamar pré-pandemia

Já na Black Friday, ven-
das do varejo físico 
cresceram 7% e quase 

Setor de alimentação espera plena recuperação em 2022

metade das transações fo-
ram feitas com cartão de 
crédito.

A movimentação no 
varejo paulistano em de-
zembro foi 1,8% maior, se 
comparada com o mesmo 
mês de 2019, o que coloca 
o setor no mesmo patamar 
registrado anteriormente 
à pandemia da Covid-19. 
É o que aponta o Balanço 
de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), indicador elabora-
do pelo Instituto de Econo-
mia Gastão Vidigal (IEGV) 
com base nos dados da Boa 
Vista SA.

O Balanço de Vendas 
apontou também que de-
zembro foi melhor compa-
rado com o mês anterior e 
sobre dezembro de 2020: 

29,3% e 18,7% respectiva-
mente. “Os dados refletem 
a melhora das condições da 
economia. Isso se deu por 
diversos fatores positivos, 
como a cobertura vacinal, 
mais mobilidade da popu-
lação e do Auxilio Brasil”, 
afirma o economista da 
ACSP, Marcel Solimeo.

Com alta de 12%, o acu-
mulado do ano parece indi-
car que o comércio voltou 
aos patamares anteriores 
à pandemia, mas com de-
sempenhos muito diferen-
tes entre os segmentos. O 
principal deles, de acordo 
com o economista, foi o 
crescimento expressivo das 
vendas virtuais.

Com menos restrições ao 
funcionamento do comér-
cio e o avanço da vacinação, 
o varejo aos poucos mos-
trava sinais de uma possível 
recuperação. De janeiro a 

março, os dados registra-
dos pelo balanço de vendas 
foram negativos: -11,1%, 
-6,1% e -23,7%. A retoma-
da gradual começou a partir 
de abril.

Já a Black Friday deste 
ano foi marcada pela reto-
mada do varejo físico, gra-
ças ao avanço da vacinação 
em todo o país e a retoma-
da de 100% das atividades 
presenciais. Dados da Vare-
jOnline apontam que o va-
rejo físico teve um volume 
de vendas 7% maior do que 
o obtido em 2020. Ao todo, 
foram 160.415 mil transa-
ções realizadas em sua ba-
se de clientes na semana 
da Black Friday, sendo que 
em 2020 esse número foi de 
125.485 mil.

Outra informação apon-
tada pelo levantamento foi 
que 48% dos pagamentos 
da Black Friday foram rea-

lizados com cartão de cré-
dito. Em segundo lugar fi-
cou o cartão de débito, com 
23%, seguido pelo cheque e 
crediário, com 16%, e por 
último, dinheiro e Pix, que 
juntos representam 12% 
das transações.

Apesar do crescimento 
ter ficado abaixo do espe-
rado, Juliano Mortari, CEO 
e fundador da VarejOnline, 
avalia que o varejo físico 
passa por uma recuperação 
gradual e aos poucos recu-
pera o fôlego. “A Black Fri-
day de 2021 foi a primeira 
grande data comercial após 
a população com mais de 18 
anos ser totalmente imuni-
zada no Brasil. Apesar dos 
varejistas esperarem que as 
vendas fossem melhores, o 
crescimento de 7% já de-
monstra que o público es-
tá retornando à prática das 
compras presenciais”.

Uma onda de oti-
mismo afeta 
pos i t ivamente 

quem, por muito tempo, fi-
cou em casa ou limitou seu 
convívio social por conta 
da pandemia de Covid-19. 
Se, especialmente, o segun-
do semestre de 2021 trou-
xe uma redução nas esta-
tísticas de casos/mortes, 
2022 promete ser um ano 
com números ainda mais 
expressivos, quase “nor-
mais”. Assim, no setor da 

alimentação a expectativa 
é de recuperação completa 
em 2022, segundo pesqui-
sa da Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos 
(Abia).

Já estudo realizado pela 
Euromonitor Internacional 
indicou que os alimentos 
naturais e saudáveis tiveram 
um crescimento de 33%, 
entre 2015 e 2020. A proje-
ção é que até 2025 o cres-
cimento seja de mais 27%. 
De acordo com a Federação 

das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp), que ouviu mais de 
3 mil brasileiros em todo o 
país, oito em cada 10 brasi-
leiros, o que significa 80% 
dos pesquisados, se esfor-
çam para ter uma alimen-
tação saudável; além dis-
so, 71% dos entrevistados 
disseram preferir esse tipo 
de produto, mesmo que te-
nham que pagar mais caro 
por eles.

A pesquisa da Fiesp tam-
bém revelou a mudança na 

fonte usada como busca de 
informações sobre alimen-
tação e saúde. Em 2010, a 
maior parte dos entrevista-
dos (40%) se informava pe-
la televisão, 19% buscavam 
a internet e 20% consulta-
vam médicos ou nutricio-
nistas. Há dois anos atrás, 
a internet se tornou a prin-
cipal fonte de informações, 
com 40% da participação, 
a televisão caiu para 24% 
e médicos e nutricionistas 
responderam por 18%.
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Três perguntas: um banco  
digital focado em condomínios
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o CondoConta, 
banco digital fo-

cado em condomínios, com 
Rodrigo Della Rocca, CEO 
e cofundador da startup. 
Fundado em abril de 2019, 
o CondoConta atua num 
mercado estimado em R$ 
250 bilhões ao ano compos-
to por 500 mil condomínios 
com 95 milhões de pessoas 
morando ou trabalhando 
neles. Por mais que as di-
mensões sejam gigantes-
cas, esse mercado tem sido 
tratado há muitos anos sem 
a devida atenção pelo setor 
bancário, apesar de pagar 
estimados R$ 3 bilhões em 
taxas e tarifas anualmente.

A resposta do mercado 
de condomínios à proposta 
do CondoConta foi rápida. 
Com menos de 3 anos de 
atuação, a startup já real-
izou mais de R$ 150 mil-
hões em transações e pos-
sui R$ 50 bilhões em gestão 
de patrimônio condominial. 
Em 2021, o CondoConta 
recebeu três aportes no 
valor total de R$ 22,2 mil-
hões (Redpoint eventures, 
Darwin Startups e Igah 
Ventures). Esses números 
mostram o potencial dos 
bancos digitais estruturados 
para o atendimento de mer-
cados específicos.

Como surgiu o Condo-
Conta, como o mercado 
respondeu a sua proposta 
e como a pandemia im-
pactou o seu modelo de 
negócios?

Somando três décadas 
de experiência no mercado 
condominial, eu e os out-
ros founders iniciamos o 
CondoConta com capital 
próprio (bootstrap), em-
prestando dinheiro para 
condomínios que estavam 
automatizando a portaria e 
não conseguiam emprésti-
mos com bancos tradiciona-
is. Com o interesse cada vez 
maior de outros gestores 
condominiais, percebemos 
com clareza a necessidade 

de se criar um banco exclu-
sivo para condomínios, que 
estavam numa zona cinzen-
ta nos bancos tradicionais, 
mesmo movimentando R$ 
250 bilhões por ano.

Com isso, criamos o 
CondoConta, o primeiro 
banco totalmente feito para 
o ecossistema condominial, 
conectando construtoras, 
administradoras, síndicos e 
condôminos. Aqui, os con-
domínios abrem uma conta 
gratuita, com transações e 
emissão de boletos ilimita-
dos, também gratuitos, para 
cobrança mensal das cotas 
condominiais.

Nossa experiência neste 
mercado nos permitiu ofe-
recer produtos pensados 
especialmente para solucio-
nar outras dores dos ges-
tores condominiais, como 
a prestação de contas em 
tempo real, automação de 
boletos, crédito para finan-
ciamentos, seguros e a an-
tecipação dos valores das 
taxas condominiais, opera-
ção que chamamos de Re-
ceita Garantida. Tudo isso 
de fácil contratação em uma 
loja digital chamada Condo-
Shop.

Com relação à pandemia, 
ela impactou o nosso negó-
cio. Com o distanciamento 
social, os condomínios ti-
veram que digitalizar mui-
tos dos seus processos, 
como as assembleias vir-
tuais e a gestão financeira. 
Nós surfamos nessa onda 
e tivemos um impulsion-
amento com o fechamento 
das agências bancárias, que 
deixaram de atender aos 
síndicos, enquanto nós fi-
camos ainda mais próximos 
a eles. Devido à situação fi-
nanceira de muitas famílias, 
tivemos muita adesão à Re-
ceita Garantida.

Quais são as principais 
operações de crédito que 
são procuradas por con-
domínios? Como funcio-
nam as garantias e como 
é a inadimplência dessas 
operações?

Nós temos alta demanda 

Divulgação CondoConta

por financiamentos e pela 
Receita Garantida. Os fi-
nanciamentos são contrata-
dos para implantação de 
placas solares, portaria re-
mota e tomadas para carros 
elétricos e reformas em ger-
al como de salões de festas, 
academias e demais áreas 
comuns.

Na Receita Garantida, o 
grande propósito é profis-
sionalizar os recebíveis con-
dominiais, eliminando a dor 
de cabeça dos síndicos com 
a falta de caixa e a necessi-
dade de se cobrar vizinhos 
inadimplentes. Nessa oper-
ação, depositamos mensal-
mente os valores das cotas 
condominiais na conta do 
condomínio, independente 
de quem pagou. Assumi-
mos o risco da inadimplên-
cia, onde o condômino com 
débitos em aberto passa a 
dever ao CondoConta. As-
sim, os bons pagadores não 
pagam pelos maus.

Além da tecnologia e mel-
hor experiência no paga-
mento da cota condominial, 
temos um time interno es-
pecializado na negociação 
de débitos dos condôminos 
que estão nessa situação. 
No fim do ano, por exem-
plo, fizemos uma campanha 
especial com vantagens 
para quem desejasse fazer 
o pagamento com o déci-
mo terceiro. Com isso, o 
inadimplente evita maiores 
custos com correções mon-
etárias e execuções judiciais, 
independente de dever ao 
CondoConta ou ao próprio 
condomínio. Inclusive, ofe-

recemos aos condôminos a 
possibilidade deles parcela-
rem a cota em até 12 vezes 
no cartão de crédito.

Construímos o primeiro 
motor de crédito para con-
domínios. Com inteligência 
própria, conseguimos anal-
isar de perto os riscos de 
cada condomínio, variando 
as garantias em cada op-
eração. A grande vantagem 
para os condomínios que 
já possuem conta no Con-
doConta é o acesso rápido 
ao capital, muitas vezes sem 
necessidade de garantia. 
No ambiente de dados que 
formatamos, conseguimos 
controlar o risco, e com isso 
a inadimplência tem ficado 
em níveis inferiores aos que 
tínhamos estimado.

Como vocês montaram 
a estrutura operacional 
do CondoConta?

Atualmente, utilizamos 
um grande banco como liq-
uidante, provendo serviços 
e segurança para nossos 
clientes (Baas + Bradesco). 
Entretanto, estamos trabal-
hando para ter nossa própria 
licença, com a qual teremos 
uma série de novidades em 
termos de produto e mais 
independência para nossas 
estruturas bancárias.

Estamos crescendo mais 
rápido do que imagináva-
mos, ao mesmo tempo em 
que a demanda tem cres-
cido de forma exponen-
cial devido a superlotação 
dos condomínios e ao uso 
interno de suas áreas co-
muns.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AUTO CENTER GALINA LTDA – CNPJ: 02.779.787/0001-67 torna 

público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 
14/200.903/2015, a renovação da Licença Municipal de Operação – LMO 
nº 2896/2021 com validade de 10 anos para abastecimento de combustí-
veis em postos de serviços terrestres com tanques subterrâneos na Rua 
São João Batista, 73, Botafogo – RJ, em substituição a Licença Municipal 
de Operação – LMO nº 001703/2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de Janeiro. 
Pelo presente edital, faço saber que no dia 14 de fevereiro de 2022, no 
período de 08:00 às 17:00 horas, será realizada eleição para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados de base (Diretores de Base) e 
Delegados-representantes ao Conselho da Federação Sindical que abran-
ge esta entidade, bem como respectivos suplentes, com 01 (uma) urna fixa, 
que será na sede desta Entidade Sindical, na Rua Visconde de Inhaúma 
134 – sala 930 – centro, nesta cidade, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) 
dias para o registro de chapas, que correrá da publicação deste edital, nos 
termos dos artigos 51 a 97 do Estatuto Social deste Sindicato; sendo que, o 
requerimento de inscrição de chapa, acompanhado de todos os documen-
tos exigidos para registro, na forma da legislação aplicável à espécie e do 
Estatuto Social desta entidade, será dirigido ao presidente da entidade, po-
dendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa.  A 
secretaria da entidade sindical funcionará, no período destinado ao registro 
de chapas das 08:00 às 17:00 horas, onde se encontrará à disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informa-
ções concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação 
e de requerimentos, bem como fornecimento do correspondente recibo. A 
impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias, 
a contar da publicação da relação das chapas registradas. Rio de Janeiro 
(RJ), 08 de janeiro de 2022. ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO 
- Presidente.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4 - Cia Fechada

Edital de Convocação - AGE da Águas do Paraíba S.A.. 1. Convocação: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Águas do Paraíba S.A. (“Cia”) a se reunirem em 
AGE da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Av. José 
Alves de Azevedo, nº 233, Parque Rosário, na Cidade de Campos dos Goytacazes/
RJ (“AGE”). A AGE será instalada, em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 
2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) realização, pela Cia, da sua 1ª emissão de 
notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, no valor 
total de R$ 90.000.000,00 (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), 
nos termos do art 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, 
bem como dos termos e condições da Emissão a serem deliberados na AGE; 
(ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores, para praticar(em) todos 
e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação e administração das 
deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria 
com relação às deliberações acima. Campos dos Goytacazes, 06/01/2022. 
Marcio Salles Gomes - Diretor; Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

Ibovespa não conseguiu reverter perdas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 
o Ibovespa se 
apoiou nas ações 

ligadas às commodities e 
conseguiu se manter em al-
ta, acima dos 102 mil pon-
tos, mas insuficiente para 
reverter as perdas acumula-
das nesta primeira semana 
de 2022, comentou o eco-
nomista Alexsandro Nishi-
mura, economista, head de 
conteúdo e sócio da BRA. 
O índice começou o dia 
marcando 101.561,05 pon-
tos.

“O cenário interno se 
manteve, com as preocupa-
ções com a atividade econô-
mica interna e quadro fiscal, 
enquanto se reforçaram os 

temores com uma possível 
antecipação do aperto mo-
netário pelo Fed, Banco 
Central dos EUA”, relatou 
o economista. 

O payroll, com os dados 
do mercado de trabalho 
dos EUA, apontou menor 
criação de vagas (199 mil, 
diante da expectativa de 
422 mil), mas mostrou alta 
no salário médio por hora 
(0,61%) e queda na taxa de 
desemprego (menos 3,9%).

Autoridades do Fed disse-
ram que a saúde do mercado 
de trabalho é um fator crucial 
em suas decisões de política 
monetária, uma vez que os 
maiores ganhos médios por 
hora indicam pressão infla-

cionária e corroboram com 
a postura mais hawkish apre-
sentada pela Ata do Fomc na 
quarta-feira.

Segundo Nishimura, 
diante do quadro ainda in-
certo, a sessão foi volátil e 
o Ibovespa se apoiou nas 
ações ligadas a commodi-
ties. As ações das minera-
doras seguiram refletindo o 
avanço no preço do miné-
rio de ferro negociado em 
Qingdao, na China, que su-
biu pelo sétimo dia conse-
cutivo e acumulou ganhos 
de 6,02%.

Já a Petrobras acompa-
nhou a alta do petróleo no 
mercado internacional, que 
se sustentou por crises que 

ameaçam a oferta da com-
modity no Cazaquistão e 
na Líbia, além da reafirma-
ção de venda de 100% da 
participação da estatal na 
Braskem. 

“Os juros futuros se 
elevaram, com exceção da 
ponta curta, em movimen-
to que se intensificou após 
a divulgação do payroll nos 
EUA, o que pressionou as 
ações das varejistas nesta 
sexta-feira”, resumiu.

No início da tarde des-
ta sexta-feira, as ações de 
sete empresas registravam 
oscilações de sobe e desce 
na bolsa, conforme ranking 
divulgado pelo portal info-
money. A Azul informou 

que o aumento do número 
de casos de Covid-19 e in-
fluenza entre funcionários 
gerou um impacto em 10% 
dos voos programados pa-
ra janeiro, o que obrigou a 
empresa a realizar ajustes 
para continuar operando. 
A aérea não informou o 
número de cancelamentos 
nem se houve redução dos 
passageiros transportados. 
As ações recuam 0,09%, a 
R$ 23,03.

A Eletrobras decidiu re-
tornar ao teletrabalho após 
o registro de nove novos ca-
sos de Covid-19 entre seus 
empregados, terceirizados e 
estagiários, e mais nove ca-
sos suspeitos, uma medida 

que já havia sido tomada no 
final do ano passado pelo 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES). Os papéis 
da elétrica registravam que-
da de 1,06%, a R$ 30,87.

 A Vale reiterou, em nota, 
a previsão de que nenhuma 
de suas barragens estará em 
condições críticas de segu-
rança (nível de emergência 
3) até 2025. A mineradora 
tem, atualmente, três barra-
gens classificadas em “nível 
3” na Agência Nacional de 
Mineração (ANM), o que 
significa situação de “rup-
tura iminente ou em curso”. 
Os ativos subiam 0,61%, a 
R$ 79,86.

ANP faz primeiro 
combate do ano ao 
comércio ilegal de GLP

N período de 20 
de dezembro de 
2021 até esta sex-

ta-feira a Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) 
fez ações de fiscalização no 
mercado de combustíveis 
em 10 estados do país. No 
estado do Rio de Janeiro, 
a agência reguladora fisca-
lizou 23 agentes regulados 
do segmento de revenda de 
combustíveis.

As empresas fiscaliza-
das estavam situadas nos 
municípios de Niterói, São 
Gonçalo e Rio de Janeiro. 
Ao todo, três revendedo-
res foram autuados, sendo 
dois por falta de alteração 
cadastral relativa à exibi-
ção de marca comercial de 
distribuidor e um por co-
mercialização de gasolina 
C comum como se fosse 
aditivada.

Em parceria com o Pro-
con-RJ e a Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro 
(PMERJ), os fiscais da ANP 
participaram, nesta sexta-

feira, de uma operação de 
combate ao comércio ilegal 
de GLP nas comunidades 
de Rio das Pedras, Anil e 
Gardênia Azul, na Zona 
Oeste do município do Rio 
de Janeiro.    

Foram fiscalizadas três 
revendas autorizadas e 
um ponto clandestino. Os 
agentes identificaram o res-
ponsável pela revenda ir-
regular, que foi interditada 
e autuada. Além disso, os 
fiscais flagraram uma mo-
to conduzindo botijões do 
tipo P13, que pertenciam 
à revenda abastecedora do 
comércio irregular, o que 
levou à apreensão de 8 va-
silhames.

Nas ações, os fiscais ve-
rificaram se as normas da 
agência – como o atendi-
mento aos padrões de qua-
lidade dos combustíveis, o 
fornecimento do volume 
correto pelas bombas, apre-
sentação de equipamentos e 
documentação adequados, 
entre outras – estavam sen-
do cumpridas. 
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Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora 
de Energia S.A.

CNPJ/ME nº 07.282.377/0001-20 – NIRE 35.300.321.707 – Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/12/2021

1. Data, Hora e Local: Realizada às 11 horas do dia 28/12/2021, na Praia de Botafogo, 
nº 228, 13º andar, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 2. Convocação e Presença: Convo-
cados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Energisa Sul 
Sudeste – Distribuidora de Energia S.A., com sede na Rodovia Assis Chateaubriand, 
s/nº, km 455 mais 600 metros Parte B, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de 
São Paulo (“Companhia”), verificou-se a composição de quórum suficiente para a 
instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 3. Mesa: Ivan Muller 
Botelho – Presidente; e Keili Uema do Carmo Villibor – Secretária. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) aprovação para realização da 7ª emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 
garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia, no valor de 
R$ 81.000.000,00 (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da Lei nº 
12.431, de 24/06/2011, conforme alterada (“Lei 12.431”) e das demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, as quais serão objeto de distribuição pública, com 
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e 
“Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) autorização para a prática, pela Diretoria da 
Companhia, de todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta 
Restrita, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de instituições financeiras 
autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntures 
no âmbito da Oferta Restrita (“Coordenadores”); (b) a contratação dos demais presta-
dores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como o agente fiduciário (“Agente 
Fiduciário”), que representará a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturis-
tas”), o escriturador, o agente liquidante, a agência de classificação de risco (rating), a 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), os assessores legais, entre outros; 
(c) a negociação e a celebração da “Escritura Particular da 7ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicio-
nal Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 
Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), do 
“Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, 
sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussó-
ria, em Série Única, da 7ª Emissão da Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia 
S.A.” (“Contrato de Distribuição”) e dos demais documentos necessários à realização 
da Emissão e da Oferta Restrita (inclusive eventuais aditamentos); (iii) autorização para 
que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser 
assinada por 2 Diretores da Companhia tome todas as providências e realize todo e 
qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos 
necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação de 
todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: 
Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem 
do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia delibe-
raram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Autorizar a lavratura 
da presente ata em forma de sumário. 5.2 Autorizar a realização da Emissão e da Oferta 
Restrita, com as seguintes características e condições principais, as quais serão 
detalhadas e reguladas na Escritura de Emissão: I. Número da Emissão. A Emissão 
constitui a 7ª emissão de debêntures da Companhia. II. Quantidade de Debêntures. 
Serão emitidas 81.000 Debêntures, observada a possibilidade de distribuição parcial, 
sendo certo que eventual saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta 
Restrita será cancelado pela Companhia, por meio de aditamento a Escritura de 
Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou de 
realização de Assembleia Geral de Debenturistas. III. Valor Nominal Unitário. O valor 
nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (conforme 
abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”). IV. Valor Total da Emissão. O valor total da 
Emissão será de R$ 81.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”), na Data de Emissão, 
observada a possibilidade de distribuição parcial. V. Número de Séries. A Emissão 
será realizada em série única. VI. Quantidade Mínima. Será admitida distribuição 
parcial no âmbito da Oferta Restrita, observado que as Debêntures poderão não serem 
emitidas, a critério da Companhia, caso a demanda pelas Debêntures seja inferior à 
R$ 20.000.000,00 (“Quantidade Mínima”). Na eventualidade da demanda pelas Debên-
tures não atingir a Quantidade Mínima, a emissão das Debêntures poderá ser cancelada 
pela Companhia, a seu critério, por meio de aditamento a Escritura de Emissão, sem 
necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou de realização de 
Assembleia Geral de Debenturistas. VII. Colocação e Procedimento de Distribuição. 
As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da 
Instrução CVM 476, sob o regime de melhores esforços de colocação, com a interme-
diação dos Coordenadores, responsáveis pela colocação das Debêntures, nos termos 
do Contrato de Distribuição, a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores, 
com a interveniência anuência da Energisa S.A. VIII. Procedimento de Bookbuilding. 
Os Coordenadores organizarão procedimento de coleta de intenções de investimento 
dos potenciais investidores nas Debêntures, sem lotes mínimos ou máximos, observado 
o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para definição, de comum acordo com 
a Companhia (i) da quantidade total de Debêntures a serem objeto da Emissão; e (ii) 
da taxa final da Remuneração das Debêntures (“Taxa Final de Remuneração” e “Pro-
cedimento de Bookbuilding”, respectivamente). O resultado do Procedimento de 
Bookbuilding será ratificado pela Companhia por meio de aditamento à Escritura de 
Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou de 
realização de Assembleia Geral de Debenturistas IX. Projeto de Infraestrutura Con-
siderado como Prioritário. A Emissão das Debêntures será realizada na forma do 
artigo 2º da Lei 12.431, e do Decreto Presidencial nº 8.874, de 11/10/2016 (“Decreto 
8.874”), ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementam, tendo 

em vista o enquadramento do Projeto como prioritário. O Projeto foi classificado como 
prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”), nos termos da Lei nº 12.431 e 
do Decreto nº 8.874, por meio das Portarias da Secretaria de Planejamento e Desen-
volvimento Energético do MME nº 505, de 28/01/2021, publicada no Diário Oficial da 
União (“DOU”) em 01/02/2021, e nº 801, de 14/07/2021, publicada no DOU em 
16/07/2021 (“Portarias MME”). X. Destinação dos Recursos. Nos termos do artigo 2º 
da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874 e das Portarias MME, a totalidade dos recursos 
captados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures destinar-se-á ao 
financiamento futuro de projeto de investimento em infraestrutura de distribuição de 
energia elétrica, de titularidade da Companhia, a ser detalhado na Escritura de Emissão 
(“Projeto”). XI. Data de Emissão. Para todos os fins de direito e efeitos, a data de 
emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de 
Emissão”). XII. Conversibilidade. As Debêntures serão simples, ou seja, não conver-
síveis em ações de emissão da Companhia. XIII. Espécie. As Debêntures serão da 
espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, representada por fiança 
prestada pela Energia S.A. (“Garantidora”). XIV. Garantia Fidejussória. A Garantidora 
obrigar-se-á, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como 
fiadora, principal pagadora e solidariamente responsável, na forma dos artigos 275 e 
seguintes, bem como dos artigos 818 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, 
conforme alterada (Código Civil), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, 
novação, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos 
artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 
837, 838 e 839, todos do Código Civil, e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, 
de 16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), pelo fiel, pontual e 
integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias a serem assumi-
das pela Companhia na Escritura de Emissão, incluindo o pagamento integral do Valor 
Nominal Atualizado (conforme definido abaixo) das Debêntures, acrescido da Remu-
neração (conforme definido abaixo), e, se aplicável, dos Encargos Moratórios (conforme 
definido abaixo), multas, indenizações, penalidades, despesas, custas, honorários 
arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem 
como a remuneração do Agente Fiduciário, do agente liquidante e escriturador e todo 
e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou 
pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas 
judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos 
Debenturistas decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão. XV. Tipo e 
Forma. As Debêntures serão nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou 
certificados. XVI. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de liquida-
ção antecipada das Debêntures em razão do resgate antecipado ou do vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos 
na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 10 anos conta-
dos da Data de Emissão (“Data de Vencimento das Debêntures”). XVII. Atualização 
Monetária. O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, desde a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo 
definido) das Debêntures até a data do seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), 
sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor 
Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nomi-
nal Atualizado”). XVIII. Remuneração das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Atua-
lizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios que serão definidos na data do 
Procedimento de Bookbuilding, limitados ao que for maior entre: (a) um percentual 
correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 
(NTN-B) com vencimento em 2030, apurada no Dia Útil imediatamente anterior ao 
Procedimento de Bookbuilding, conforme a taxa indicativa divulgada pela ANBIMA em 
sua página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de 
sobretaxa anual (spread) de 0,63% ao ano, base 252 dias úteis, ou (b) 5,85% ao ano, 
base 252 dias úteis, de acordo com a fórmula a ser incluída na Escritura de Emissão 
(“Remuneração”). XIX. Amortização do Valor Nominal Atualizado. Ressalvadas as 
hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do resgate antecipado 
ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos 
a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado será amortizado 
pela Companhia aos Debenturistas, anualmente, em 3 parcelas, no 8º, 9º e 10º anos 
contados da Data de Emissão. XX. Periodicidade de Pagamento da Remuneração. 
Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do 
resgate antecipado obrigatório total ou do vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, 
a Remuneração será paga, semestralmente, a partir da Data de Emissão (cada uma 
dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). XXI. Local de Pagamento. 
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no 
respectivo vencimento e em conformidade, conforme o caso: (a) com os procedimentos 
adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (b) 
com os procedimentos adotados pelo escriturador, para as Debêntures que não este-
jam custodiadas eletronicamente na B3. XXII. Prorrogação dos Prazos. Caso uma 
determinada data de vencimento coincida com dia que não houver expediente bancá-
rio no local de pagamento das Debêntures, considerar-se-ão prorrogados os prazos 
referentes ao pagamento de qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão, 
até o 1º dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, 
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese 
em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com dia 
útil. XXIII. Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Atualização Monetária e da Remu-
neração, ocorrendo atraso imputável à Companhia no pagamento de qualquer quantia 
devida aos Debenturistas, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (a) multa moratória convencional, 
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% sobre o valor devido e não pago; 
e (b) juros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até 
a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês sobre o montante devido e não 
pago; além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”). XXIV. 

Preço de Subscrição. O preço de subscrição e integralização das Debêntures na 
Primeira Data de Integralização será o seu Valor Nominal Unitário e, caso ocorra a 
integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as 
Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures acrescido da respectiva Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua 
efetiva integralização, podendo ser acrescido de ágio ou deságio, desde que aplicado 
em igualdade de condições a todas as Debêntures em cada data de integralização, 
utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento (“Preço de Subscrição”). XXV. 
Data de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas, 
no mercado primário, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de 
Integralização” a data da primeira integralização das Debêntures. A integralização das 
Debêntures será realizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, 
dentro do período de distribuição na forma do artigo 7-A e 8º da Instrução CVM 476, 
e de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da B3, em valor correspondente 
ao Preço de Subscrição. XXVI. Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia 
Eletrônica. As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição no mercado primá-
rio por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionali-
zado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; (b) 
negociação no mercado secundário, por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobi-
liários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e 
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. XXVII. Negociação. As Debêntures 
somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários 
depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos investi-
dores profissionais, conforme disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, observado 
o disposto no parágrafo único do referido artigo 13, e uma vez verificado o cumprimento, 
pela Companhia, de suas obrigações previstas no artigo 17 da referida Instrução CVM 
476, observado ainda o disposto no caput do artigo 15 da Instrução CVM 476 em 
relação à negociação das Debêntures entre investidores qualificados, bem como as 
exceções estabelecidas em seu parágrafo 1º. XXVIII. Direito de Preferência. Não 
haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Com-
panhia. XXIX. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada das 
Debêntures. XXX. Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordinária. 
As Debêntures não estarão sujeitas ao resgate antecipado facultativo, total ou parcial, 
ou à amortização extraordinária facultativa. XXXI. Resgate Obrigatório. A Companhia 
deverá resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures nos casos a serem 
previstos na Escritura de Emissão. XXXII. Oferta de Resgate Antecipado. A Compa-
nhia poderá realizar oferta de resgate antecipado, endereçada a todos os titulares das 
Debêntures, sem distinção, nos casos a serem previstos na Escritura de Emissão. 
XXXIII. Aquisição Facultativa. As Debêntures poderão ser adquiridas pela Companhia, 
no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor 
e observado o disposto no artigo 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações e ao 
disposto na Instrução da CVM nº 620, de 17/03/2020, por valor igual ou inferior ao Valor 
Nominal Atualizado, acrescido da Remuneração, devendo o fato constar do relatório 
da administração e das demonstrações financeiras, ou por valor superior ao Valor 
Nominal Atualizado, acrescido da Remuneração, desde que observe as regras expe-
didas pela CVM. A aquisição facultativa das Debêntures poderá ocorrer após 2 anos 
contados da Data de Emissão, e observado o disposto na Lei nº 12.431 e na regula-
mentação aplicável da CVM e do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), ou antes de 
tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, nos termos no artigo 1º, § 1º, 
inciso II da Lei nº 12.431, da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regu-
lamentação aplicável. XXXIV. Vencimento Antecipado. As Debêntures poderão ser 
vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento 
antecipado a serem definidas na Escritura de Emissão. XXXV. Demais Características. 
As demais características das Debêntures, da Emissão e da Oferta Restrita encontrar-
-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais documentos pertinentes. 5.3 
Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e realizar 
todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, conforme 
a legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de instituições 
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das 
Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, podendo fixar as respectivas comissões, 
negociar e assinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de serviços; (b) a 
contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como 
o Agente Fiduciário, o escriturador, o agente liquidante, a agência de classificação de 
risco, a B3, os assessores legais, entre outros, podendo para tanto fixar os respectivos 
honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de prestação de serviços; e (c) 
a negociação e a celebração de quaisquer instrumentos (inclusive eventuais aditamen-
tos) necessários à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, a Escritura 
de Emissão, o aditamento à Escritura de Emissão para ratificar o resultado do Proce-
dimento de Bookbuilding e o Contrato de Distribuição, em qualquer hipótese, sem 
necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou de realização de 
assembleia geral de Debenturistas. 5.4 Autorizar que qualquer Diretor ou procurador 
que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 Diretores da Companhia 
tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, 
isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta 
Restrita, incluindo, mas não se limitando a, a Escritura de Emissão (e seus eventuais 
aditamentos) e o Contrato de Distribuição. 5.5 Ratificar todos os atos relativos à Emis-
são e à Oferta Restrita que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da 
Companhia, inclusive a outorga de procurações. 6. Encerramento: Não havendo mais 
nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente 
ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Ivan Muller Botelho – Presidente. Keili Uema do Carmo Villibor 
– Secretária. Conselheiros: Ivan Muller Botelho; Ricardo Perez Botelho e Marcelo Silveira 
da Rocha. JUCESP – Registrado sob o nº 1.856/22-4 em 05/01/2022. Gisela Simiema 
Ceschin – Secretária Geral.

Fundos de investimento tem  
recorde de captação líquida em 2021

Os fundos de in-
vestimento al-
cançaram re-

corde de captação líquida 
positiva (diferença entre 
aplicações e resgates) no 
ano: foram R$ 369 bilhões, 
segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima), di-
vulgado mensalmente sem-
pre no 5º dia útil.

“O montante é o maior 
registrado desde o início 
da nossa série histórica em 
2002. Os fundos de ren-
da fixa puxaram o desempe-
nho. Eles totalizaram saldo 
líquido de R$ 215,2 bilhões. 
O resultado ultrapassa a 
média dos últimos dez anos 
e também é recorde da série 
histórica para a classe”, in-
forma a associação.

“Com as altas da Selic, 
em decorrência do aumen-
to da inflação em 2021 e as 
incertezas  fiscais,  notamos 
uma maior aversão a risco 
dos investidores e, conse-
quentemente, uma retoma-
da aos fundos de renda fixa. 
Do outro lado, observamos 
algumas perdas nas classes 
mais arrojadas, como mul-
timercados  e  ações”,  afir-
ma Pedro Rudge, diretor da 
Anbima.

Os multimercados fecha-
ram o ano no azul, mas com 
resultado inferior ao regis-
trado em 2020. Eles tiveram 
captação líquida positiva de 
R$ 59,6 bilhões em 2021 
contra R$ 104,5 bilhões em 
2020. Os fundos de ações 

registraram captação de R$ 
200 milhões, representan-
do recuo de 99% na com-
paração com 2020, quando 
tiveram saldo líquido de R$ 
73,3 bilhões.

“A classe de ações vem 
apresentando bons resul-
tados desde 2018. No pri-
meiro semestre, tivemos 
um movimento concentra-
do de mercado que impac-
tou esses fundos, com um 
resgate de R$ 43,9 bilhões. 
Na segunda metade do 
ano, a captação da classe 
foi afetada pelo ritmo de 
alta da  taxa de  juros, pelo 
recuo do Ibovespa e pe-
la maior atratividade dos 
fundos conservadores”, 
afirma Rudge.

Os Fundos de Investi-
mento em Direitos Cre-
ditórios (FIDCs) também 
apresentaram desempenho 
significativo,  com  captação 
líquida positiva de R$ 77,1 
bilhões. No entanto, 56,8% 
dos recursos referem-se a 
aportes concentrados de 
um único fundo da classe.

Os fundos estruturados 
registraram maior variação 
no número de contas de 2020 
para 2021. Os Fundos de In-
vestimento em Participações 
(FIPs) cresceram 96,3%, 
seguidos  pelos  Exchange 
Traded Funds (ETFs) com 
91,5%, pelos fundos imo-
biliários com 60,1% e pelos 
FIDCs com 41,2%.

“Essa evolução está re-
lacionada à atratividade 
aos  produtos  sofisticados 
no começo de 2021, com 

a Selic em patamares mais 
baixos,  e  também  à  maior 
comercialização destes fun-
dos pelas plataformas de 
investimento, o que demo-
cratizou ainda mais o aces-
so aos estruturados”, opina 
Rudge.

As contas de multimer-
cados cresceram 34,3%, 
enquanto as de fundos de 
ações tiveram alta de 10,8% 
e as de renda fixa de 4,8%.  
“Quando olhamos a indús-
tria como um todo, o nú-
mero cresceu 20%, atingin-
do 30,5 milhões de contas”, 
cita o diretor.

O tipo com maior retor-
no  no  ano  foi  o  de  baixo 
grau de investimento (in-
veste, no mínimo, 80% da 
carteira em títulos públicos) 

com 11,8%. Todos os tipos 
da classe de renda fixa tive-
ram rentabilidades positi-
vas.

Os multimercados inves-
timento no exterior (podem 
alocar mais de 40% do pa-
trimônio em ativos lá fora) 
e trading (fazem operações 
em diversas classes de ati-
vos,  explorando  oportuni-
dades no curto prazo) tive-
ram retorno de 5,7%, cada 
um deles, no ano.

Impactados pela queda 
de 11,9% do Ibovespa no 
ano de 2021, todos os tipos 
de fundos de ações tive-
ram retornos negativos. O 
menos impactado foi o de 
ações investimento no exte-
rior, que teve rentabilidade 
negativa de 2,57%.

Refinaria da BA 
privatizada muda forma 
de anúncio de reajuste 

Diferentemente da 
Petrobras, que 
anuncia o reajus-

te dos combustíveis em 
porcentagem, a Acelen - a 
holding do fundo árabe 
Mubadala, que assumiu em 
1° de dezembro a gestão da 
Refinaria  Landulpho  Alves 
(RLAM),  na  Bahia,  reno-
meada  Refinaria  Mataripe 
- usou uma fórmula dife-
rente, mudando a métrica 
e a forma de divulgação, 
apresentando o reajuste em 
centavos por metro cúbico, 
que entrou em vigor em 1° 
de janeiro.

A mudança de cálculo di-
ficulta a comparação com o 
modelo da estatal e confun-
de  o  consumidor,  que  fica 
sem ter noção do aumento 
real,  afirmou  o  diretor  do 
Sindipetro Bahia, Radioval-
do Costa. Segundo análise 
técnica do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos (DIEESE), o reajuste 
da gasolina efetuado pela 
Acelen foi de 6,98% e o do 
diesel, 4,14%.

Na avaliação de Costa, 
não há nada que justifique 
o aumento dos combustí-
veis, imposto pela Acelen 
no primeiro dia do ano de 
2022, disse Costa. “Mes-
mo se usarmos a lógica 
do PPI (Preço de Parida-
de de Importação) - ado-
tado pela atual gestão da 
Petrobras – não encon-
tramos  explicação  para  o 
aumento, pois não houve 
variação do dólar e nem 
do barril do petróleo neste 
período”, explicou.

O coordenador-geral da 

Federação Única dos Petro-
leiros (FUP), Deyvid Bace-
lar, lembra que, após assu-
mir a gestão da RLAM, em 
dezembro último, a Acelen 
suspendeu o fornecimento 
de óleo bunker para os na-
vios no Terminal de Madre 
de Deus (Temadre, BA), 
e não reduziu o preço da 
gasolina comercializada no 
estado, como anunciou a 
Petrobras, na ocasião, para 
as suas refinarias.

Segundo a FUP, em com-
paração  com  as  12  refina-
rias da Petrobras, a RLAM, 
privatizada, é a que oferece 
ao mercado a gasolina e o 
diesel mais caros. Com este 
novo reajuste, a gasolina já 
ultrapassa os R$ 7,00 o litro, 
chegando a R$ 7,49 em al-
guns postos do estado.

A operação de venda da 
RLAM  foi  concluída  com 
o pagamento de US$ 1,8 
bilhão para a Petrobras, 
valor  que  reflete  o  preço 
de compra de US$ 1,65 bi-
lhão.

Assim que assumiu a ges-
tão  da  refinaria  da  Bahia, 
o presidente do Mubada-
la Capital no Brasil, Oscar 
Fahlgren,  afirmou  que  a 
prioridade  é  garantir  exce-
lência na produção e ope-
ração da unidade, além de 
uma transição estruturada, 
serena e sem ruptura.

“É criar valor com aten-
ção especial às pessoas e ao 
meio ambiente. Enfatiza-
mos sempre o compromis-
so de longo prazo que te-
mos com o país e as regiões 
onde atuamos. Este é certa-
mente um dos objetivos da 
Acelen”, frisou.

Grupo XP 
e Banco 
Modal se 
unem

Em nota, o Banco Mo-
dal S.A. anunciou nesta 
sexta-feira  a  assinatura  de 
um acordo vinculante pa-
ra a incorporação de até 
100% das ações do Banco 
Modal por uma subsidiá-
ria da XP Inc., através de 
uma reorganização socie-
tária conforme descrito no 
fato relevante, mediante a 
entrega de 19,5 milhões de 
ações classe A de emissão 
da XP Inc., que represen-
ta um prêmio de 35% so-
bre a média de preço dos 
últimos 30 dias do Banco 
Modal.

“A XP Inc. e o Banco 
Modal, que juntos repre-
sentam ainda uma peque-
na fração do mercado em 
que atuam, vão acelerar 
o processo de disrupção 
que vem acontecendo na 
indústria  financeira  no 
Brasil, caracterizada por 
um alto potencial de cres-
cimento e poucos players 
dominantes. 
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