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Mulheres 
ajudam maior 
consumo
de cerveja

O terceiro trimestre de 2021 
atingiu o maior número de consu-
midores de cerveja desde o tercei-
ro trimestre de 2019, com alta de 
27%. Os dados são da mais recen-
te edição do Consumer Insights, 
análise feita pela Kantar.

O estudo notou também que 
o perfil que mais contribuiu pa-
ra o aumento de consumo foi o 
composto por mulheres de 40 a 
49 anos e pertencentes às classes 
A e B. Por outro lado, os homens 
que fazem parte das mesmas fai-
xas etárias e classes sociais foram 
responsáveis pela queda na frequ-
ência, da ordem de 42%.

A alta de consumo é consequ-
ência direta da flexibilização das 
regras de distanciamento da Co-
vid-19 e da reabertura gradual do 
comércio. E que a consumação 
ocorre, principalmente, em dois 
momentos: locais públicos e casas 
de amigos e familiares.

“Em locais públicos, a penetra-
ção de mulheres passou de 14,5% 
para 21,2% – um crescimento de 
6,7 pontos de penetração nos últi-
mos 12 meses, terminados em se-
tembro de 2021, contra o mesmo 
período do ano anterior. Nas ca-
sas de amigos e familiares, por sua 
vez, o consumo cresceu 4 pontos 
de penetração, atingindo 18,3%”, 
segundo Hudson Romano, geren-
te sênior de consumo fora do lar 
da Kantar.

A preferência por cerveja cres-
ceu, principalmente, em momen-
tos de happy hours e aos fins de 
semana. Neste contexto, o au-
mento foi de 10 pontos de pene-
tração, chegando a 45%.

A maré está virando
Taxas globais de fretes marítimos

Fonte: Freightos - elaboração: FMI
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FMI mostra que fretes começam a cair

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) 
mostra, no Gráfico da 

Semana, que as taxas globais de 
fretes de contêineres começaram 
a recuar em setembro e desde en-
tão caíram 16%, principalmente 
devido à queda nas taxas de rotas 
transpacíficas no sentido leste, a 
principal ligação marítima da Chi-
na aos Estados Unidos. Apesar da 
retração, o valor dos fretes ainda é 
cerca de 4,5 vezes o de janeiro de 
2020, antes da pandemia.

Além da redução na demanda 
de mercadorias após a tempora-
da tradicional de embarques, de 
agosto a outubro, os EUA recen-
temente ordenaram que alguns 
portos expandissem o horário de 
funcionamento e aumentassem a 
eficiência para reduzir o conges-
tionamento e aliviar os gargalos 
de abastecimento.

Embora as taxas tenham dimi-
nuído, elas podem permanecer 
elevadas até o final do ano, esti-
ma o FMI, o que pode reforçar o 
aumento nos preços das merca-
dorias. A Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desen-
volvimento (Unctad) projeta que, 
se as taxas de frete permanecerem 

elevadas até 2023, os níveis glo-
bais de preços de importação e 
os níveis de preços ao consumi-
dor podem aumentar em 10,6% e 
1,5%, respectivamente.

Taxas de frete mais altas tam-
bém resultarão em maiores au-
mentos no preço final de pro-
dutos de baixo valor agregado. 
Economias em desenvolvimento 

menores que exportam muitos 
desses bens podem se tornar me-
nos competitivas e enfrentar difi-
culdades com suas recuperações 
econômicas. Além disso, os pre-
ços finais de produtos altamente 
integrados às cadeias globais de 
valor, como eletrônicos e compu-
tadores, também serão mais afeta-
dos por taxas de frete mais altas.

Economia do Brasil será a
3ª pior do mundo em 2022
ONU: é hora de reduzir a desigualdade

Depois de expandir 5,5% 
em 2021, a produção 
global deverá crescer 

apenas 4% em 2022 e 3,5% em 
2023, de acordo com a Situação 
Econômica Global e Perspectivas 
das Nações Unidas (WESP) 2022, 
divulgada nesta quinta-feira.

O relatório diz que a recupera-
ção econômica global está enfren-
tando ventos contrários significa-
tivos em meio a novas ondas de 
infecções por Covid-19, desafios 
persistentes do mercado de traba-
lho, desafios persistentes da cadeia 
de suprimentos e crescentes pres-
sões inflacionárias.

Os dados da ONU apontam 
que, entre as mais de 170 econo-
mias analisadas, o Brasil terá o ter-
ceiro pior desempenho, com alta 
de 0,5%, à frente somente de Gui-
né Equatorial e Mianmar. O Mo-
nitor Mercantil mostrou ontem 
que o PIB brasileiro terá a menor 
alta na América Latina.

A recuperação em 2021 marcou 

a maior taxa de crescimento em 
mais de quatro décadas, destacou 
o relatório. No entanto, o impulso 
– especialmente na China, Estados 
Unidos e União Europeia – desace-
lerou consideravelmente até o final 
de 2021, à medida que os efeitos 
dos estímulos monetários e fiscais 
começaram a diminuir e surgiram 
grandes interrupções na cadeia de 
suprimentos. As crescentes pressões 
inflacionárias em muitas economias 
estão representando riscos adicio-
nais para a recuperação.

O secretário-geral da ONU, 
Antonio Guterres, destacou que 
“agora é a hora de fechar as lacu-
nas de desigualdade dentro e en-
tre os países. Se trabalharmos em 
solidariedade, como uma família 
humana, podemos fazer de 2022 
um verdadeiro ano de recuperação 
para pessoas e economias”.

Prevê-se que os níveis de em-
prego permaneçam bem abaixo 
dos níveis anteriores à pandemia 
durante os próximos dois anos 

e possivelmente além. A partici-
pação da força de trabalho nos 
Estados Unidos e na Europa 
permanece em níveis historica-
mente baixos, já que muitos que 
perderam empregos ou deixaram 
o mercado de trabalho durante a 
pandemia ainda não retornaram, 
segundo o relatório.

A escassez de mão de obra nas 
economias desenvolvidas está au-
mentando os desafios da cadeia 
de suprimentos e as pressões in-
flacionárias. Ao mesmo tempo, o 
crescimento do emprego nos paí-
ses em desenvolvimento continua 
fraco, em meio ao menor progres-
so da vacinação e gastos limitados 
de estímulo. A África, a América 
Latina e o Caribe e a Ásia Ociden-
tal devem ter uma lenta recupera-
ção de empregos.

O relatório disse que níveis 
mais altos de desigualdade dentro 
e entre países estão surgindo co-
mo uma cicatriz de longo prazo da 
pandemia.

Contratações 
temporárias 
turbinam 
emprego

Apesar dos desafios e incerte-
zas com relação à economia, ge-
rados pela pandemia, o trabalho 
temporário – previsto nos termos 
da Lei Federal 6.019/74 e do De-
creto nº 10.854/2021 – alcançou 
números expressivos com relação 
às contratações.

Segundo a Associação Brasilei-
ra do Trabalho Temporário (As-
serttem), a modalidade foi respon-
sável por gerar 2.415.419 vagas 
temporárias no Brasil em 2021, 
um crescimento de 20,6% com 
relação ao ano anterior, quando 
foram geradas 2.002.920 vagas.

“O ano de 2021 foi muito bom 
para o Trabalho Temporário. Ce-
lebramos o Decreto 10.854/2021, 
o crescimento nas contratações 
temporárias por todos os setores 
da economia, a parceria com a 
Agência da ONU para Refugiados 
(Acnur) e a valorização da moda-
lidade pelas empresas que a utili-
zaram e conquistaram resultados 
satisfatórios”, afirma o presidente 
da associação, Marcos de Abreu.

A geração de mais de 2,4 mi-
lhões de vagas temporárias em 
2021 é o maior patamar já regis-
trado desde o início da série histó-
rica, em 2014.

“Tanto que vimos a efetivação 
dos temporários subir de 15% em 
2019 para 22% em 2021. Com is-
so, são mais de 531 mil profissio-
nais que se recolocaram no mer-
cado de trabalho neste ano por 
meio da modalidade”, frisa Abreu.

De acordo com ele, com a Co-
vid-19, boa parte das empresas de-
mitiu profissionais permanentes, 
o que resultou em um aumento 
das vagas temporárias para aten-
der a demanda aquecida a partir 
do segundo semestre de 2020.

Segundo ele, o setor da indús-
tria deve reduzir o alto ritmo de 
contratações que foi verificado 
nos anos de 2020 e 2021, mas ain-
da se apoiará no trabalho tempo-
rário para atender suas demandas. 
“Já o comércio deve retomar as 
contratações, principalmente nas 
datas sazonais; e o setor de servi-
ços, que estava contido, vem aos 
poucos repondo suas vagas e uti-
lizando a modalidade para isso”, 
conclui.

Especialista em Direito Traba-
lhista, a advogada Elizabeth Lula, 
do Aparecido Inácio e Pereira Ad-
vogados Associados, afirma que 
“a grande diferença [do empre-
go temporário] está no prazo de 
duração estipulado e na ausência 
de pagamento de algumas verbas 
quando finalizado o período de 
contratação”.
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Jamais, em tempo 
algum, deixou de 

ter uma visão larga 
sobre o Brasil

Suas ideias, em 
que pesem os 

anos passados, 
continuam vivas

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

100 anos de Leonel Brizola
Por Paulo Alonso

O Brasil vive um 
dos seus pio-
res e mais intri-

gantes períodos políticos, 
tendo à frente um presi-
dente da República comple-
tamente despreparado para 
o exercício do seu cargo e 
não tendo segurança algu-
ma no que quer implemen-
tar. Ações primitivas. Frases 
vulgares. Gestos grosseiros. 
Um verdadeiro fracasso 
como líder de uma Nação 
e muito aquém da grande 
maioria dos brasileiros, que 
hoje o rejeitam em quase 
70%, segundo as últimas 
pesquisas.

Diante desse cenário de-
sesperador, sombrio, triste 
e absolutamente inaceitável, 
com Bolsonaro, dia após 
dia, se colocando contra os 
ditames sanitários do Mun-
do, sendo reacionário, ne-
gacionista, egoísta, sem no-
ção e, sobretudo, cruel com 
brasileiros e brasileiras, com 
uma economia sem rumo, 
com o desemprego atin-
gindo o alarmante número 
de 14 milhões de cidadãos; 
com a saúde em frangalhos; 
ataques violentos à Anvisa; 
educação sucateada; cultura 
aniquilada; Forças Armadas 
submissas à vontade de um 
Capitão; ataques frontais à 
democracia e aos Poderes 
Legislativo e Executivo; 
desrespeito à Constituição 
Federal; promovendo fake 
news; com uma ausência de 
política de Estado no que 
diz respeito ao meio am-
biente; é oportuno lembrar 
e reverenciar o político Le-
onel de Moura Brizola que, 
se vivo, estaria fazendo 100 
anos, neste mês de janeiro, 
no próximo dia 22.

Guerreiro, ousado, dinâ-
mico, sagaz, hábil, culto e 
antenado com as grandes 
questões brasileiras, Brizola 
sempre exerceu os cargos 
que ocupou com altivez, 
real preocupação com as 
necessidades dos brasileiros 
e do Brasil, trabalhando pe-
lo bem-estar da população, 
pelo desenvolvimento e pe-
la sustentabilidade do país.

Foi um homem por ve-
zes polêmico em vários dos 
seus atos, mas jamais, e em 
tempo algum, deixou de 
ter uma visão larga sobre 
o Brasil e, principalmente, 
sempre esteve à frente do 
seu tempo, quando o as-
sunto era Educação. Sua 
obstinação pela educação 
era gigantesca, e ele a perse-
guia como peça chave para 
a mudança do Brasil, pois 
acreditava, e estava natural-
mente certo, que “a educa-
ção é o único caminho para 
emancipar o homem”.

Também dizia que “de-
senvolvimento sem educa-
ção é criação de riquezas 
apenas para alguns privile-
giados.” Frase lapidar. E daí 
resolveu criar, com Darcy 
Ribeiro, os Cieps, enten-
dendo que “uma criança só 
pode aprender quando se 
nutre, come, está na escola 
e não quando está cheia de 
parasitas.” Para Brizola, to-
das as crianças deveriam ter 
direito à escola, “mas para 
aprender devem estar bem 
nutridas. Sem a preparação 
do ser humano, não há de-
senvolvimento. A violência 
é fruto da falta de educa-
ção.”

Considerado um político 
nacionalista, foi governador 
do Rio Grande do Sul, es-
tado onde nasceu, e duas 
vezes eleito governador do 
Rio de Janeiro, sendo o úni-
co político eleito pelo povo 
a governar dois estados di-
ferentes da Federação em 
toda a História do Brasil.

Trabalhou como engra-
xate, graxeiro, ascensorista 
e servidor público, antes de 
ir estudar engenharia civil, 
na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, em 
1945. Enquanto estudava 
na UFRGS, ingressou na 
política, ficando responsá-
vel por organizar a ala jo-
vem do Partido Trabalhista 
Brasileiro. Em um evento 
político, conheceu Neusa 

Goulart, irmã do também 
político João Goulart, que 
viria a ser presidente da Re-
pública.

Deputado estadual, de-
putado federal, prefeito de 
Porto Alegre, em 1958 foi 
eleito governador do Rio 
Grande do Sul. Como go-
vernador, tornou-se proe-
minente por suas políticas 
sociais e por promover a 
Campanha da Legalidade, 
em defesa da democracia e 
da posse de Goulart como 
presidente. Em 1962, trans-
feriu seu domicílio eleitoral 
para a então Guanabara, 
estado pelo qual elegeu-se 
deputado federal.

Com o Golpe Militar, Jan-
go foi para o exílio, e Brizo-
la teve o mesmo destino, as-
sim como vários outros que 
lutavam pela democracia. 
Voltou ao Brasil em 1979, 
depois de um exílio de 15 
anos entre o Uruguai, Esta-
dos Unidos e Portugal. No 
mesmo ano, fundou e presi-
diu o Partido Democrático 
Trabalhista. Em 1982, foi 
eleito governador do Rio de 
Janeiro, iniciando um pro-
grama de construção dos 
Cieps. Na eleição presiden-
cial de 1989, por pouco não 
foi para o segundo turno. 
Em 1990, voltou a governar 
o Rio de Janeiro, sendo elei-
to no primeiro turno.

Brizola passou os primei-
ros dez anos da ditadura 
militar isolado no Uruguai, 
onde geriu a propriedade de 
sua esposa e manteve-se in-
formado sobre o que acon-
tecia no Brasil. No final da 
década de 1970, a ditadura 
militar se apresentava em 
declínio e, em 1979, após a 
anistia ampla, geral e irres-
trita, seu exílio finalmente 
chegou ao fim.

Brizola voltou ao Brasil 
com a intenção de restau-
rar o PTB, como um mo-
vimento de massas radical, 
nacionalista, de esquerda e 
como confederação de lí-
deres históricos seguidores 
de Vargas. Ele encontrou 
dificuldades pelo surgimen-
to de novos movimentos 
populares e foi impedido 
de usar o nome histórico do 

Partido Trabalhista Brasilei-
ro, anteriormente concedi-
do a um grupo rival centra-
do em torno de uma figura 
amigável a ditadura militar, 
a deputada Ivete Vargas, 
sobrinha-neta de Getúlio 
Vargas.

Brizola, então, fundou 
o PDT. Em 1982, Brizola 
concorreu a governador do 
Rio de Janeiro, na primeira 
eleição livre e direta para 
o governo carioca desde 
1965, com Darcy Ribeiro 
seu candidato a vice-go-
vernador. Centrando sua 
campanha em questões co-
mo educação e segurança 
pública, apresentou uma 
candidatura que se propôs a 
manter o legado de Vargas.

Brizola então continuou 
e expandiu sua visibilidade 
política em todo o país du-
rante seu primeiro mandato 
como governador do Rio 
de Janeiro, de 1983 a 1987. 
No início de 1984, engajou-
-se nas manifestações das 
Diretas Já, organizando 
o Comício da Candelária. 
Após a derrota da emenda 
Dante de Oliveira, defen-
deu que o presidente eleito 
na eleição indireta de 1985 
comandasse um governo de 
transição, convocando elei-
ções diretas em dois anos. 
Apesar de não confiar poli-
ticamente em Tancredo Ne-
ves, orientou a bancada do 
PDT a votar em seu favor.

Como governador, Bri-
zola desenvolveu suas polí-
ticas educacionais em uma 
escala maior com um am-
bicioso programa de cons-
trução de grandes escolas 
de ensino médio, os Cieps, 
arquitetados por Oscar Nie-
meyer. As escolas deveriam 
estar abertas durante todo 
o dia, proporcionando ali-
mentação e atividades re-
creativas aos estudantes. 
Brizola também desenvol-
veu políticas para a presta-
ção de serviços públicos e 
entregou propriedades ha-
bitacionais para moradores 
de favelas.

Após a eleição de 1989, 
Brizola ainda possuía chan-
ces de realizar seu sonho 
de chegar à Presidência da 

República se conseguisse 
superar a falta de penetra-
ção nacional de seu partido. 
Alguns de seus assessores 
propuseram-lhe uma candi-
datura ao Senado na eleição 
de 1990. Brizola recusou a 
ideia e candidatou-se a go-
vernador, conquistando um 
segundo mandato como 
governador do Rio de Ja-
neiro. Para ele, o Rio tinha 
de fazer uma espécie de Re-
volução de 30, “sem armas: 
vamos derrubar o regime 
neoliberal para o Rio resol-
ver seus problemas.”

Em seu segundo manda-
to, inaugurou a Universida-
de Estadual do Norte Flu-
minense e construiu a Via 
Expressa Presidente João 
Goulart, mais conhecida 
como Linha Vermelha.

Quando da sua morte, 
em 22 de junho de 2004, o 
Congresso Nacional pres-
tou-lhe homenagens, e o en-
tão presidente Lula decre-
tou luto oficial de três dias. 
No Rio de Janeiro, 200 mil 
pessoas foram até o Palácio 
Guanabara para se despedir 
de Brizola. Em 24 de junho, 
depois de também ter sido 
velado no Palácio Piratini, 
em Porto Alegre, Brizola 
foi sepultado em São Borja, 
no Cemitério Jardim da Paz, 
onde também se encontram 
os túmulos de sua esposa, 
Neusa, e dos presidentes 
Getúlio Vargas e João Gou-
lart.

Na ocasião, o obituário 
do The Guardian resumiu 
Brizola como um “líder de 
esquerda carismático mas 
divisivo que dominou a po-
lítica brasileira por meio sé-
culo”. Já o cientista político 
Hélgio Trindade ressaltou 
que, como governante, teve 
uma “obsessiva valorização 
da educação, que se tradu-
ziu em ambiciosos investi-
mentos na área da expansão 
de prédios escolares”. Por 
sua vez, o jornalista Colin 
Harding, do The Independent, 

afirmou que ele foi a “cons-
ciência da esquerda” do go-
verno de Goulart.

Brizola era reconhecido 
por sua fala, carregada do 
sotaque e de expressões 
gaúchas. Sua retórica era 
inflamada, não perdendo 
a oportunidade para criar 
caricaturas verbais de seus 
oponentes. Frasista elo-
quente e muito criativo, dis-
parava coisas como: “Nos-
sos caminhos são pacíficos, 
nossos métodos democrá-
ticos, mas se nos intentam 
impedir, só Deus sabe nos-
sa obstinação”; ou “Estou 
pensando em criar um ver-
gonhódromo para políticos 
sem-vergonha, que, ao ve-
rem a chance de chegar ao 
poder, esquecem os com-
promissos com o povo”; ou 
“nós queremos um regime 
que não seja apenas da ra-
posa, queremos um regime 
da raposa e da galinha, on-
de existem espaços para os 
dois.”

Brizola foi um orador 
carismático, capaz de pro-
vocar fortes reações entre 
partidários e adversários, 
criticando-os com sagaci-
dade: “Venho e volto do 
campo, e os bois são os 
mesmos: não mudam de ca-
ráter. Já os homens...”

Em 2012, Brizola ficou 
na 47º colocação no con-
curso O Maior Brasileiro 
de Todos os Tempos. Em 
dezembro de 2015, a então 
presidenta Dilma Rousseff  
sancionou a lei que inseriu 
Brizola no Livro de Heróis 
da Pátria.

Políticos como Brizo-
la, com coragem, deter-
minação, altivez e desejo 
efetivo de um Brasil mais 
próspero, com Ordem e 
Progresso, são poucos na 
atualidade. Dezenas deles 
pregam as bandeiras de 
Brizola, não por convic-
ção, mas por saberem que 
seu legado ainda repre-
senta honradez na política 
e que suas ideias, em que 
pesem os anos passados, 
continuam vivas.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Incertezas nas eleições 
presidenciais francesas

Com 15 candidatos, a França assiste uma corrida 
presidencial nunca vista. Trinta por cento dos 

franceses mudaram de candidato nos últimos 2 meses. 
Existe uma possibilidade de 40% de abstenção, e 47% 
ainda não decidiu em quem votar. Faltam alguns meses, 
mas o quadro é cada dia mais confuso.

Copa das Nações

Camarões, pais dividido na África por conflitos 
linguísticos, entre francófonos e anglófonos, e com 
apenas 3% da população vacinada contra Covid, está 
sediando, desde domingo, a Copa de Futebol Africana. 
Desfalcados de vários jogadores, as seleções africanas 
estão enfrentando diversos problemas e resultados até 
agora inesperados.

Feriados em 2022

Mais uma vez um ano de feriados no Rio: são pelo 
menos nove nacionais, fora os estaduais e municipais. 
Desta vez, apenas o da Paixão de Cristo vai permitir 
“enforcamento”.

Fica, espanhol

Pais de alunos do Rio Grande do Sul vão abraçar 
simbolicamente o Palácio Piratini, em Porto Alegre, para 
pressionar o governador Eduardo Leite a não reduzir 
a carga horária do ensino do espanhol, no estado que 
tem 27 municípios que fazem fronteira com o Uruguai 
e a Argentina. A deputada Juliana Brizola, que encabeça 
a mobilização, diz que no Uruguai o português é 
obrigatório.

Nova realidade

Com o aumento de testagens positivas, várias lojas 
estão sendo obrigadas a fechar suas portas por um 
período.

Diálogos da diversidade

Idealizado pelo vice-presidente dos Embaixadores 
do Rio, Christovam de Chevalier, o projeto de lives para 
discutir a diversidade no Rio será lançado na segunda 
semana de fevereiro, com apresentação de Viviane 
Fernandes.

Nova sede

A Escola Técnica de Turismo Cieth ganha nova sede 
em fevereiro de 2022, no Rio. As novas instalações no 
Edifício Central 13 de maio terão 360 m² lineares. Alias, a 
entidade outorga seu prêmio anual no dia 15, às 10 horas, 
em evento virtual.

Pensamento da semana

A pergunta que não quer calar: quem matou Marielle 
Franco?
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Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20 de janeiro de 2022, às 12 horas 
na sede da sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem 
sobre aumento de capital da Companhia. Araçoiaba da Serra, 12 de janeiro de 2022. Ivan Mininel da Silva 
- Diretor; Carlos Werner Benzecry - Diretor.

Setor de serviços cresceu 2,4% em 
novembro após dois meses de queda

O setor de serviços 
cresceu 2,4% na 
passagem de ou-

tubro para novembro, após 
dois meses de taxas nega-
tivas, recuperando a perda 
acumulada de 2,2%. Com 
o resultado de novembro, 
o setor ficou 4,5% acima 
do patamar pré-pandemia 
de Covid-19, registrado em 
fevereiro de 2020, mas está 
7,3% abaixo do recorde al-
cançado em novembro de 
2014.

Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços, divul-
gada nesta quinta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
A recuperação do mês de 
novembro coloca o setor no 
maior patamar dos últimos 
seis anos, igualando-se ao ní-
vel de dezembro de 2015.

Segundo o IBGE, qua-
tro das cinco atividades 
pesquisadas avançaram no 
mês de novembro, com 
destaque para serviços 
de informação e comuni-
cação (5,4%), que recu-
peraram a perda de 2,9% 
verificada nos dois meses 
anteriores. Com isso, a 
atividade se coloca num 
patamar 13,7% acima de 
fevereiro de 2020.

O setor de tecnologia da 
informação cresceu 10,7% 
de outubro para novembro, 
maior taxa desde janeiro 
de 2018 (11,8%), ficando 
47,4% acima do patamar 
pré-pandemia.

De acordo com o IBGE, 
o segundo impacto positi-
vo no índice do novembro 
veio da atividade de trans-
portes, que cresceu 1,8% e 

praticamente recuperou a 
perda de 1,9% observada 
entre setembro e outubro. 
Com isso, a atividade está 
num patamar 7,2% acima 
de fevereiro de 2020.

Com alta de 2,8%, os ser-
viços prestados às famílias 
representaram o terceiro 
impacto positivo no mês.

Por outro lado, com que-
da de 0,3%, os serviços pro-
fissionais, administrativos e 
complementares apresen-
tam a quarta taxa negativa 
seguida, acumulando perda 
de 3,7%.

Regionalmente, 18 das 27 
unidades da federação tive-
ram expansão no volume 
de serviços entre outubro 
e novembro de 2021. En-
tre os locais com taxas po-
sitivas, o impacto mais im-
portante veio de São Paulo 

(4%), seguido por Rio de 
Janeiro (1,6%), Santa Cata-
rina (3,7%) e Paraná (2,1%). 
Em contrapartida, o Ma-
to Grosso do Sul (menos 
4,0%) registrou a principal 
retração em termos regio-
nais.

O índice de atividades tu-
rísticas subiu 4,2% frente a 
outubro, sétima taxa positi-
va consecutiva, acumulando 
ganho de 57,5%. O segmen-
to ainda se encontra 16,2% 
abaixo do patamar de feve-
reiro do ano passado.

Segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, “com o 
resultado, projetamos um 
crescimento de 0,51% no 
IBC-Br de novembro. O 
carrego da PMS para o úl-
timo trimestre do ano é de 
queda de 0,3%.”

Exportações do agronegócio batem  
recorde em dezembro e no ano de 2021
Em 2021, o total 

exportado com o 
agronegócio resul-

tou em US$ 120,59 bilhões, 
alta de 19,7%.

As exportações do agro-
negócio alcançaram valo-
res recordes para o mês de 
dezembro passado e tam-
bém para o ano de 2021. 

Foram US$ 9,88 bilhões, 
valor recorde para os me-
ses de dezembro: 36,5% 
superior aos US$ 7,24 bi-
lhões de 2020. Em 2021, 
o total exportado com o 
agronegócio resultou em 
US$ 120,59 bilhões, alta de 
19,7%, em relação ao ano 
anterior, conforme dados 

divulgados nesta quinta-
-feira (13) pela Secretaria 
de Comércio e Relações 
Internacionais (SCRI) do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

O mês de dezembro de 
2021 teve desempenho fa-
vorável devido ao forte au-

mento dos preços dos pro-
dutos exportados (22,5%) 
e, também, da expansão do 
volume destas exportações 
(11,4%).

Além dos preços eleva-
dos, houve recorde no vo-
lume exportado pelo Brasil 
no agronegócio (15,62 mi-
lhões de toneladas). 

Rio Innovation Week: Paes aplicará  
1% do Tesouro em criptomoeda

O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes 
(PSD), participou 

nesta quinta-feira da aber-
tura da primeira edição do 
Rio Innovation Week, o 
mais completo encontro 
de inovação e tecnologia 
da América Latina. O even-
to será realizado até este 
domingo, no Jockey Club 
Brasileiro. Em um dos pai-
néis, Eduardo Paes debateu 
com o prefeito de Miami, 
Francis Suarez, por meio de 
vídeo, sobre os desafios de 
transformar uma cidade em 
polo de inovação com in-
centivos à geração de novos 
negócios.

– O mundo de hoje gi-
ra muito mais em torno 
de uma rede de cidades, as 
chamadas cidades globais. 
Miami e Rio são cidades 
globais, que atraem pesso-
as, funções e organizações. 
Esse diálogo internacional é 
muito importante – afirmou 
Eduardo Paes, agradecendo 
a participação do prefeito 
de Miami no evento.

Na ocasião, Paes (PSD) 
informou que aplicará 1% 
do Tesouro em criptomoe-
da, e que lançará uma con-
ferência chamada ‘Cripto 
Rio’, nos moldes das gran-

des convenções globais so-
bre o tema.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico 
e Inovação, Pedro Paulo, 
também afirmou no even-
to que a Prefeitura estuda 
a possibilidade de facilitar 
o pagamento de impostos 
em bitcoin, com descon-
tos. “Estamos criando um 
grupo de trabalho que vai 
desenvolver o Rio como 
um hub de criptomoedas. 
Estamos estudando a possi-
bilidade de pagar impostos 
com desconto adicional se 
você pagar com bitcoins. 
Você pega o desconto da 
cota única de 7%, faria 10% 
se pagar em bitcoin”, disse. 

A Rio Innovation Week 
tem as criptomoedas e a 
tecnologia blockchain em 
posição de destaque na sua 
edição de 2022. O evento 
reúne negócios, networking, 
marketing e educação so-
bre soluções para o futuro. 
Acontece até o dia 16 de 
janeiro no Jockey Club do 
Rio de Janeiro.

– Queremos tornar o Rio 
a capital brasileira da inova-
ção e todos os esforços da 
Prefeitura têm sido nessa 
direção. O Rio Innovation 
Week é mais um marco na 

atração de investimentos e 
de grandes eventos para a 
cidade, que tem uma voca-
ção natural para o tema – 
explicou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação, 
Chicão Bulhões.

Além da presença em 
painéis e palestras, a Prefei-
tura também estará presen-
te com diversos estandes 
no evento. A Invest.Rio, 
empresa de atração de in-
vestimentos do município, 
vai aproveitar para fazer 
um cadastro dos atores do 
ecossistema de inovação da 
cidade, uma espécie de cen-
so das startups. O objetivo 
é ter informações mais pre-
cisas sobre este nicho para 
que as políticas públicas 
para o setor possam ser me-
lhor direcionadas.

Além deste cadastro, o 
estande da Invest.Rio tam-
bém estará apresentando os 
principais projetos da cida-
de no campo da inovação, 
como o Porto Maravalley. 
Contando com dois estan-
des no evento, a intenção 
é estabelecer uma relação 
mais próxima ao ecossis-
tema de inovação para a 
transformar o Rio na capital 
tech da América do Sul. Os 

projetos da Invest.Rio po-
derão ser vistos nos estan-
des e reuniões poderão ser 
marcadas junto ao espaço 
Beer And Coffee na arena 
Turistech.

– O Rio de Janeiro tem 
tudo para se tornar a capi-
tal tech da América do Sul. 
Eventos como o Rio In-
novation Week vêm para 
fortalecer a imagem da ci-
dade como o lugar perfei-
to para se trabalhar, viver 
e inovar. Queremos um 
RIW por mês na cidade 
maravilhosa – exaltou Ro-
drigo Stallone, presidente 
da Invest.Rio.

PD&I

O Sebrae injetará R$ 
23,7 milhões em projetos 
de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação (PD&I) 
de startups. O Sebrae e a 
Embrapii vão apoiar fi-
nanceira e tecnicamente o 
desenvolvimento de 180 
projetos focados em ciên-
cia, inovação e tecnologia. 
A expectativa neste novo 
ciclo é que as empresas 
arquem com apenas 20% 
dos investimentos em pro-
jetos de solução nas mais 
diversas áreas. 
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Cunha critica Eduardo 
Paes por buracos nas ruas

O ex-deputado Eduardo Cunha usou as redes 
sociais para criticar o ex-aliado Eduardo Paes. 

Em uma série de postagens, Cunha disse que nunca 
viu tantos buracos na cidade. “Já furei dois pneus nos 
últimos 30 dias pela buraqueira da cidade”, escreveu o 
ex-deputado, que também questionou o destino dado 
por Paes ao dinheiro que a Prefeitura do Rio recebeu 
da privatização dos serviços que eram prestados pela 
Cedae. “Será que só vai gastar próximo das eleições 
para ajudar a eleger os seus candidatos favoritos?” 
indagou Cunha que, antes de ser preso pela Operação 
Lava Jato, também contou com o apoio do prefeito 
para se reeleger.

Luiz Martins de mudança para o PL

O deputado Luiz Martins 
(PDT) deve mudar de legenda 
e espera a janela eleitoral, 
em março, para decidir se 
ingressa no PL, a pedido do 
governador Cláudio Castro. 
Martins tem acompanhado 
o governador no interior 
do estado. Atendendo aos 
pedidos do parlamentar, 
Castro vai investir em obras nos municípios da Região 
Noroeste do Rio, como Varre-Sai, Itaperuna e Natividade.

Alô Alerj cresce 232%

O Alô Alerj, canal de comunicação entre o cidadão 
e a Assembleia Legislativa do Rio, realizou 13.985 
mil atendimentos em 2021, um aumento de 232% 
no comparativo com o ano anterior em que foram 
feitos 4.200. O assunto mais demandado por meio 
do serviço foi o Supera RJ, com 3.797 solicitações 
de informações. O benefício foi criado pela Alerj, 
através de projeto de lei assinado pelo presidente da 
Casa, deputado André Ceciliano (PT), em parceria 
com outros parlamentares.

Célia Jordão celebra  
retomada de FPSOs

Presidente da Comissão Especial de Indústria Naval, 
de OffShore e do Setor de Petróleo e Gás da Alerj, a 
deputada Célia Jordão (Patriota) comemorou a retomada 
do mercado de FPSOs em 2021 e afirmou que vai 
continuar lutando para que novas unidades sejam 
construídas no Rio de Janeiro.

Contabilistas terão  
atendimento preferencial

O governador Cláudio Castro sancionou a Lei 
9547/2022 que estabelece atendimento preferencial 
aos profissionais da Contabilidade nas repartições e 
concessionárias de serviços públicos do Estado. De 
autoria dos deputados Adriana Balthazar (Novo) e André 
Corrêa (DEM), a Lei prevê atendimento preferencial dos 
profissionais no horário das 11h às 13h.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada 
na sala de reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com 
a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de 
videoconferência nos termos do art. 22, §1º do Regimento Interno do Con-
selho de Administração (“Regimento Interno”), às 16 horas do dia 27 de 
dezembro de 2021. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada 
na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho 
de Administração (“Regimento Interno”), estando presentes os seguintes 
membros: Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto, Sergio Francis-
co Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, 
Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carva-
lho Domit e Túlio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados 
pelo Sr. Roberto Duque Estrada de Sousa. 4. Ordem do Dia: Reuniram-
-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para discu-
tir e deliberar sobre a contratação da empresa de auditoria independente 
para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras 
da Companhia a partir do exercício de 2022, em atendimento ao disposto 
no art. 31 da Resolução CVM 23/21. 5. Deliberação: Iniciada a reunião, 
após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração 
aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a contratação da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de 
serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia a partir 
do exercício de 2022, iniciando pela revisão das informações trimestrais 
(ITRs) do primeiro trimestre de 2022, em atendimento ao disposto no art. 31 
da Resolução CVM 23/21, que determina a rotatividade dos auditores inde-
pendentes a cada 5 (cinco) anos. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e 
aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 
27 de dezembro de 2021. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guima-
rães - Presidente. Roberto Duque Estrada de Sousa - Secretário. Arquivado 
na JUCERJA em 07/01/2022 sob o nº 00004689477.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada 
na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos 
membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência, 
nos termos do art. 23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Admi-
nistração (“Regimento Interno”), às 15:00 horas do dia 29 de dezembro 
de 2021. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma 
dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Admi-
nistração (“Regimento Interno”), estando presentes os seguintes membros: 
Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias 
Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Tulio Cape-
line Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro 
de Carvalho Guimarães. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do 
Conselho de Administração da Companhia para tratar da seguinte ordem 
do dia: (i) deliberar sobre a portabilidade, para o Banco ABC Brasil S.A. 
(“Banco ABC”), das Cédulas de Crédito Bancário nº 100120090022000 e 
100120090022100, no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais) cada, celebradas junto ao Itaú Unibanco S.A. e cuja emissão foi 
aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de 
setembro de 2020 (“CCB”), com alteração de taxas, prazo de vencimento 
e garantias; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os 
atos e celebrar todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à imple-
mentação da deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados 
com essa finalidade. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame 
e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração 
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a por-
tabilidade, para o Banco ABC, das CCBs, com alteração de taxas, prazo 
de vencimento e garantias, nos termos das minutas que ficam arquivadas 
na sede da Companhia. a. Consignar que, nos termos da minuta arquivada 
na sede da Companhia, a CCB nº 100120090022000 passa a contemplar 
uma taxa de CDI+1,50% a.a. e a extensão do prazo de vencimento em 
12 (doze) meses, com vencimento em 29 de dezembro de 2022; e b. Con-
signar que, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, a CCB 
nº 100120090022100 passa a contemplar a uma taxa de CDI+0,55% a.a. e 
a extensão do prazo de vencimento em 12 (doze) meses, com vencimen-
to em 29 de dezembro de 2022, com direito a pré-pagamento na curva. 
(ii) aprovar a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os 
atos e celebrar todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à imple-
mentação da deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados 
com essa finalidade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 29 de de-
zembro de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Ser-
gio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Secretário. Arquivado na 
JUCERJA  em 10/01/2022 sob o nº 00004705159.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – HABITACOOP – COOPERATI-
VA HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO 
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGE – 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presidente da 
HABITACOOP – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCA-
RIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, 
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005437-7 e inscrita no 
CNPJ sob o nº de registro 23.249.514/0001-80, Sr. Marcelo Al-
ves Neves, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios 
cooperados para participarem da AGE – Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada no dia 27/01/2022, nas dependências do 
prédio onde está estabelecida a empresa responsável pela Asses-
soria Contábil da cooperativa, em suas áreas comuns, a fim de dar 
maior segurança e possibilitar a participação dos sócios, mantendo 
a distância mínima exigida entre eles, seguindo os protocolos defi-
nidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção contra 
a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a AGO será realizada na Rua 
Miguel Couto, 134, Sala 1104, Centro, Rio de Janeiro – RJ, em 
primeira convocação as 17:00 h com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação as 
18:00 h com a presença mínima de metade mais um dos sócios 
cooperados e em terceira e última convocação as 19:00 h com 
a presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. Na data da 
presente convocação a cooperativa tem no total do seu qua-
dro social 21 (vinte um) sócios cooperados. Conforme disposto 
no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e 
votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos do 
disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Regis-
tro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia 
(Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A 
Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Registro e ratificação da 
Renúncia a Cargos da Diretoria. 2) Registro e ratificação da En-
trada e Saída de Cooperados Associados; 3) Eleição para Cargos 
de Diretoria em Vacância; 4) Demais assuntos de interesse social. 
Rio de Janeiro – RJ, 14 janeiro de 2022. Marcelo Alves Neves – 
Diretor Presidente

Copacabana foi onde 
mais se venderam 
imóveis residenciais

Indústria de seguros 
pode movimentar  
US$ 10 trilhões até 2030

Um estudo fei-
to pela Bain & 
Company estima 

que a indústria global de 
seguros pode movimentar 
US$ 10 trilhões até 2030 
ao passo que o setor se 
modifica reequilibrando 
questões de enfrentamento 
às mudanças climáticas, ao 
cibercrime e às tensões ge-
opolíticas. 

O estudo aponta que 
a evolução do cenário de 
risco para as seguradoras, 
expandindo sua atuação 
para novos segmentos, será 
motor de expansão para o 
setor, que deve assumir um 
novo papel, saindo de uma 
posição de busca por reem-
bolsos por danos para uma 
atuação com foco em in-
centivo a comportamentos 
que reduzam de maneira 
geral os riscos.

A análise da Bain & 
Company aponta que as 
mudanças climáticas resul-
tarão em um aumento de 
aproximadamente dez ve-
zes as perdas econômicas 
nas próximas três décadas. 
O estudo traz como exem-
plo o que vem acontecendo 
nos Estados Unidos, que 
somente em 2020, regis-
trou um número recorde 
de incêndios florestais e de 
tempestades durante a tem-
porada de furacões. O re-
latório destaca que o setor 
de seguros ainda não cobre 
a maioria das perdas dessas 
catástrofes naturais.

Além disso, o risco e a 
proteção também estão 
mudando geograficamen-
te para países com cres-
cimento econômico mais 
rápido. A pesquisa da Bain 
mostra que a China será 
responsável por mais de 
um quarto do crescimen-
to dos prêmios globais até 
2030. No entanto, pou-
cas seguradoras multina-
cionais podem participar 
dos mercados de seguros 
da China, devido à inten-
sa concorrência e regula-
mentações que favorecem 
as empresas nacionais.

Somado a isso, a tecno-
logia também terá um pa-

pel essencial para alavancar 
o setor nos próximos anos. 
As seguradoras hoje podem 
usar ferramentas como au-
tomação ou de Internet das 
Coisas (IoT) para fazer par-
ceria direta com os clientes 
na identificação, prevenção 
e mitigação de cada evento 
de risco. A pesquisa da Bain 
apontou que essas tecnolo-
gias também podem reduzir 
os custos operacionais em 
até 50% por meio do aumen-
to da eficiência e reduzir os 
pagamentos de sinistros em 
até 20%, atenuando os riscos.

Entretanto, uma vez que 
a tecnologia e a análise de 
dados permitirão que as 
seguradoras obtenham ga-
nhos sem precedentes na 
compreensão, prevenção 
e mitigação de riscos, elas 
também podem aumentar 
a pressão sobre os riscos 
ruins, resultando em preços 
muito mais altos, indisponi-
bilidade total de cobertura 
ou aumento da regulamen-
tação, avalia o estudo.

O relatório da Bain tam-
bém destaca que as cadeias 
tradicionais de valor de se-
guros serão remodeladas, 
exigindo das empresas que 
atuam no setor novas capa-
cidades. Isso porque novos 
players, como as insurtechs, 
além de grandes platafor-
mas de tecnologia e líderes 
em outros setores, como 
fabricantes de automóveis, 
começaram a visar as partes 
mais lucrativas da cadeia de 
valor com novos modelos 
de negócios. 

A mudança para uma 
abordagem mais integrada 
das capacidades como servi-
ço irá remodelar a indústria, 
com estimativas de prêmios 
emitidos brutos atingindo 
US$ 700 bilhões em 2030. 
Esse impacto, aponta a Bain, 
irá variar de acordo com a 
indústria, com a maior pe-
netração provavelmente co-
meçando em três segmentos 
principais: automóveis, via-
gens e propriedades — cujo 
seguro pode ser facilmente 
incorporado aos processos 
de vendas ou reservas de 
aquisição.    

O mercado imobili-
ário da cidade do 
Rio de Janeiro teve 

um 2021 para comemorar e 
muito. Foi um ano de forte 
recuperação no segmento de 
imóveis prontos. De acordo 
com a área de Inteligência 
Imobiliária da Brasil Brokers, 
o número de negócios com 
finalidade residencial (imó-
veis usados) e não residencial 
(salas comerciais, galpões, 
lajes, entre outros) totalizou 
51.963 transações, o maior 
volume desde 2014, que fe-
chou o ano com 52.544 ne-
gociações imobiliárias, uma 
diferença de apenas 1%.

Apenas com relação 
ao volume de negócios 
residenciais (usados), fo-
ram 44.856 transações em 
2021, o maior número 
desde 2013, que registrou 
47.464 negociações. Quan-
do comparado com 2020, 
o crescimento foi de 35%.

Em uma análise por 
regiões da cidade, a Zo-
na Oeste registrou 44% 
dos negócios realizados 
em 2021, seguido da Zo-
na Norte (28%), Zona 
Sul (21%) e Centro (7%). 
O bairro campeão em ne-
gociações imobiliárias de 
imóveis usados foi a Barra 
da Tijuca com 11% do vo-
lume total de negócios.

Na Zona Sul o destaque foi 
Copacabana com 2.825 tran-
sações, seguida de Botafogo 
(1.573), Flamengo (1.339), Le-
blon (974) e Ipanema (970).

Já na Zona Norte, Tiju-
ca despontou em primeiro 
lugar com 2.269 negócios, 
seguida de Vila Isabel (862), 
Todos os Santos (690), Ca-
chambi (669) e Méier (588).

Na Zona Oeste, Barra da 
Tijuca fechou com 5.477 
transações realizadas, segui-
do de Recreio dos Bandei-
rantes (4.271), Jacarepaguá 
(2.896), Campo Grande 
(1.912) e Freguesia (1.750).

Já estudo da plataforma 
HomeHub apontou que a 
venda de imóveis residenciais 
na cidade do Rio apresen-
tou crescimento de 38%, em 
comparação com 2020, com 
44,3 mil unidades vendidas, 
somando aproximadamente 
R$ 32,5 bilhões em negócios.

No quarto trimestre de 
2021, o crescimento nas ven-
das de imóveis na Zona Sul 
foi de +14%, em comparação 
ao mesmo período de 2020, 
totalizando 2.636 unidades 
vendidas, com um valor geral 
de vendas estimado de R$ 3,4 
bilhões. Todavia, na Barra e no 
Recreio houve uma queda de 
-12%, com um total de 1.810 
unidades, registrando aproxi-
madamente R$ 2,1 bilhões.

Alerj

Alerj
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Três perguntas: tendências do sistema financeiro
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
as tendências para 
o sistema finan-

ceiro em 2022 com Luiz 
Bacellar, CEO da Saks, fin-
tech especializada em in-
vestimentos e previdência 
privada.

Open Banking, Open 
Insurance e Open Finan-
ce. O que deve vir depois?

A última etapa do Open 
Banking prevê o comparti-
lhamento de informações 
de investimentos e seguros, 
incluindo previdência pri-
vada. Nessa etapa já se fa-
la de Open Finance, onde 
haverá a possibilidade de se 
oferecer aos clientes melho-
res produtos relacionados 
a finanças e investimentos. 
A partir disso, ocorrerá 
uma atuação mais expressi-
va de fintechs e insurtechs 
no Brasil, o que representa 
uma grande oportunidade 
para o desenvolvimento de 
novos projetos de tecnolo-
gia no segmento. Porém, é 
essencial que as empresas 
tenham foco em oferecer 
melhores experiências para 
os clientes, além de transa-
ções seguras que devem res-
peitar as regras da Lei Geral 

de Proteção de Dados.
Após o período de adap-

tação, como ocorreu com o 
Pix, o Open Banking será 
mais utilizado, aumentan-
do as possibilidades de ex-
pansão deste mercado e a 
oferta de produtos e solu-
ções que resolvam proble-
mas. A próxima discussão, 
provavelmente, vai girar em 
torno do Open Economy 
que, possivelmente, facilita-
rá ainda mais as transações 
financeiras e acesso a pro-
dutos e serviços globais.

As mudanças que es-
tão ocorrendo no Brasil 
também estão ocorren-
do nos outros países da 
América–Latina? Como 
você está vendo esse 
mercado?

Na América Latina já 
existem iniciativas de aber-
tura de dados financeiros 
em diversos países como 
Colômbia, Chile e México. 
São mercados que estão 
mais abertos ao movimen-
to de Open Banking. A 
Saks já vem se posicionan-
do e acompanhando essas 
mudanças. Com o Open 
Banking, o Brasil está na 
vanguarda da abertura do 
mercado financeiro na re-
gião, o que nos permite ter 

uma visão ampla, estratégi-
ca e sem fronteiras físicas.

Vejo a expansão para 
outros mercados como um 
movimento crescente, que 
está sendo aproveitado por 
inúmeras startups. Ainda 
existe, obviamente, a etapa 
de aceitação e adaptação  do 
Open Banking. Ela se inicia 
com certa desconfiança do 
consumidor, mas a própria 
melhoria na experiência do 
cliente e acesso a produtos 
mais qualificados fará com 
que essa adaptação seja 
mais fácil.

Considerando todas 
as mudanças que estão 
ocorrendo no sistema fi-
nanceiro, quais são as 
tendências para 2022?

Para 2022, acredito que 
teremos um aumento de 
demanda por investimen-
tos em criptomoeda e da 
diversificação global nas 
carteiras de investimentos; 
ampliação da atuação das 
save techs, e das transações 
financeiras eletrônicas e em 
diferentes moedas. A partir 
disso, aumenta a necessida-
de das pessoas terem contas 
e investimentos em outras 
moedas. Esse movimento 
é acentuado tendo em vis-
ta que 90% dos apps que 
utilizamos hoje são desen-
volvidos e mantidos fora 
do Brasil. Dessa forma, as 
contas bancárias domésti-
cas devem seguir o mesmo 
padrão e deverão se tornar 
contas globais.

CONDOMINIO VIVENDAS
Av. Lucio Costa, 4250 – Barra da Tijuca

CNPJ nº 30.127.666/0001-76
Convocação da Assembleia Geral Ordinária – AGO 

Em conformidade com o disposto na Convenção, convidamos o (a)s Sr(a)
s Condômino(a)s a participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária do 
Condominio Vivendas, acima identificado, a realizar-se no dia 26 de janei-
ro de 2022. O início da Assembleia está previsto para as 19:30 horas, se 
contar com a presença de no mínimo 2/3 do(a)s Condômino(a)s, ou alter-
nativamente às 20:00 horas com qualquer número. O Local da realização 
do evento será no próprio Condomínio, na Choupana localizada ao lado 
da Quadra de Esportes, e serão aceitas procurações daqueles que qui-
serem ser representados. Condômino(a)s em atraso com suas cotas con-
dominiais, poderá(ão) participar, contudo estará(ão) impedido(s) de votar. 
Assuntos da Pauta desta Convocação a serem tratados na referida Assem-
bleia: 1 - Referendo da decisão do pagamento 13 º Salário/2021 dos funcio-
nários, com utilização do saldo das duas contas de Fundos de Reserva; 2 
- Discutir para fins de referendo a manutenção dos Contratos Barco Metro e 
Mini Mercado; 3 - Discutir e Votar o Relatório e as Contas da Administração, 
relativas ao ano findo; 4 -  Discutir e Votar o Orçamento das Despesas para 
o ano de 2022; 5 - Eleger o Síndico, o Subsíndico e os Membros Efetivos 
e Suplentes dos Conselhos Fiscal e Consultivo; 6 - Assuntos Gerais. Rio, 
de Janeiro, 14 de janeiro de 2022. Ana Lucia R Campos – Síndico. Rela-
tório do Exercício Findo de 2021 da Adm. do Condominio Vivendas: 
Chega ao fim o mandato desta Administração, cuja participação do núcleo 
de dirigentes remonta 2015. Naquela época nosso Condomínio se depara-
va com uma enorme degradação patrimonial, e precisavam ser eliminadas 
Contingências de ordem Cível. Cientes das necessidades do Condominio, 
um projeto de REPAGINAÇÃO passou a ser perseguido. Inicialmente to-
do o cabeamento elétrico foi substituído, eliminando-se o risco eminente 
de eventual acidente. A troca e melhoria de toda a iluminação; construção 
de lixeiras com um processo ímpar de descarte através da Rua Gastão 
Formenti, eliminando-se definitivamente o processo invasivo da retirada 
do lixo. Outras realizações: Refazimento do calçamento de todas as ru-
as. Solução para a queima semanal de lixo. Solução para o trasbordo de 
esgoto; reforma e fechamento da portaria; duplicação da Portaria, sendo 
criada uma de serviços; sistema de câmeras de monitoramento; implanta-
ção de controle de acesso. Normas trabalhistas regulamentadoras (NRs) 
implementadas, além de se perseguir anualmente o PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais), o PCMSO (Programa de Controle de 
Saúde Ambiental), como também o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). 
O resultado é que, apesar da rotatividade, o Condominio nos últimos anos 
não sofreu nenhuma ação trabalhista. Grades laterais substituídas. Podas 
anuais implementadas; revisão e refazimento de grande parte do muro la-
teral. Finalmente, neste último exercício foi feita a substituição da grade 
frontal, sem ônus extraordinário dando novo visual ao Vivendas. Por último 
implantado o PETI, Mini Mercado em caráter experimental. Nos últimos 24 
meses não foram feitas cobranças de cotas extras e o 13º dos funcionários 
foram honrados sem a necessidade de rateios extraordinários. Dois pro-
jetos podem ser apreciados. Um passa pela substituição dos postes (via 
principal) do Condominio. Basta que se observe o modelo implementado 
nos fundos do Vivendas. O outro, implica em alinhar a grade frontal aos 
Condomínios limítrofes, cujo projeto foi aprovado pela Prefeitura da cidade 
do Rio. Em 31/12/21 o CAIXA contava com o SALDO de R$ 83.000,00, o 
que proporcionará conforto à nova Administração na liquidação dos com-
promissos correntes e Investimentos de médio prazo. Enfim, consideramos 
praticamente implementada a REPAGINAÇÃO do Condominio e temos a 
certeza que o CHARME foi devolvido ao Vivendas. Administração do Con-
dominio Vivendas – Rio 14/01/22 (parte integrante da Convocação datada 
de 14/01/22 da AGO do Condominio Vivendas).

Condominio Vivendas
Previsão Orçamentária 2022

(parte integrante da Convocação 
(datada de 14/01/22) da AGO do Condominio Vivendas)

Em, 14/01/22

Rubrica.......................................................................................................
R$
Salário.............................................................................................39.600,00
Tx manuseio lixo...............................................................................1.340,65
DSR.....................................................................................................156,5
3
Periculosisade......................................................................................668,14
Servços Adm....................................................................................3.000,00
Hora extra 100%.................................................................................600,00
Hora extra 60%...................................................................................200,00
Adicional noturno 20%.....................................................................2.800,00
Quinquenio.......................................................................................2.000,00
H E Noturna 100%
INSS...............................................................................................22.000,00
FGTS................................................................................................4.500,00
PIS......................................................................................................570,00
Férias 1/12.......................................................................................2.500,00
V Transporte.....................................................................................5.300,00
Seguro Vida.........................................................................................550,00
PPRA / PCMSO.....................................................................................80,00
Certifica Digital.......................................................................................50,00
RAIS.......................................................................................................80,00
DIRF.......................................................................................................80,00
CAGED..................................................................................................20,00
Exame Ocupaciona..............................................................................150,00
Uniforme - 1/12....................................................................................600,00
Serviços Prestados..............................................................................800,00
Outros..................................................................................................700,00
.......................................................................................................88.345,32

Manutenção.........................................................................................600,00
Câmeras..............................................................................................400,00
Imunização.......................................................................................1.300,00
Desratização........................................................................................700,00
Mat Obras.........................................................................................1.500,00
Mnut Jardim / Poda...........................................................................1.500,00
Caçambas.........................................................................................1.160,00
Manut Extintores....................................................................................80,00
Controle Acesso................................................................................2.700,00
Matl Limpeza.....................................................................................2.700,00
Mat Diversos.....................................................................................2.000,00
Seguro Obrigatorio 1/12......................................................................370,00
.......................................................................................................15.010,00

Ligth..................................................................................................3.500,00
CEDAE..............................................................................................1.500,00
Telefonia - Internet...............................................................................380,00
CEG......................................................................................................50,00
.........................................................................................................5.430,00

Tx Adm.............................................................................................2.000,00
ISS......................................................................................................100,00
13 Tx Adm 1/12...................................................................................166,50
IPTU / Tx Incendio...............................................................................780,00
Alimentação......................................................................................1.400,00
Judiciais............................................................................................3.600,00
Registro Boletos...................................................................................500,00
Equipamentos...................................................................................1.200,00
Combustível.........................................................................................100,00
Matl Escrit. e Cópias.........................................................................1.500,00
.......................................................................................................11.346,50

.....................................................................................................120.131,82
Ajuste 8,5%....................................................................................10.211,20
Total..............................................................................................130.343,02

Inad...................................................................................................6.517,15
Total..............................................................................................136.860,18
1/120................................................................................................1.140,50

FDO RES..............................................................................................57,03
Cota Cond.........................................................................................1.197,53

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 001/2022 e 003/2022; Datas: 02, 09 e 16 de 
fevereiro de 2022, às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. 
Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Ob-
jeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com im-
pedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identifi-
cadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realiza-
rá, na data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas 
etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários 
(as) no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessioná-
ria APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo 
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 
4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no 
sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Entendimento do mercado sobre 
sustentabilidade é heterogêneo

Levantamento reali-
zado pela Associa-
ção Brasileira das 

Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima) constatou que o 
tema sustentabilidade tem 
ainda graus de entendimen-
to bastante diversos. A pes-
quisa encontrou cinco per-
fis de comportamento, que 
englobam desde os profis-
sionais que não veem ganho 
nessa bandeira até aqueles 
que têm a sustentabilidade 
no centro dos negócios. 

A agenda ESG (sigla em 
inglês que significa envi-
ronmental, social and go-
vernance, e corresponde às 
práticas ambientais, sociais 
e de governança de uma 
organização) está mais pre-
sente no radar das corpora-
ções brasileiras, mas algu-
mas ainda não colocam em 
prática a essência do termo.

Na pesquisa da Anbi-
ma, alguns profissionais 
foram chamados de des-
confiados, distantes, ini-
ciantes, emergentes e enga-
jados. “A sustentabilidade 
não é um tema novo no 
mercado, no entanto, com 
a pandemia de covid-19, ele 
ganhou tração por conta da 
mudança da percepção de 
risco dos investidores. Es-
se movimento é positivo e, 
sem dúvida, ajudará a ala-
vancar essa pauta”, acredita 
o vice-presidente e coorde-
nador do Grupo Consulti-

vo de Sustentabilidade da 
Anbima, Cacá Takahashi.

Na opinião dele, conhe-
cer os diferentes modelos 
mentais sobre sustentabili-
dade que prevalecem entre 
os players é essencial para 
traçarmos uma agenda de 
trabalho eficiente”, afir-
ma Cacá Takahashi, vice-
-presidente e coordenador 
do Grupo Consultivo de 
Sustentabilidade da associa-
ção.

De acordo com os cri-
térios de interpretação, 
os desconfiados enxergam 
as práticas ESG (ambien-
tais, sociais e de governan-
ça, na sigla em inglês) como 
uma ameaça para o desen-
volvimento de seus negó-
cios. Já os distantes têm 
uma visão simplificada da 
sustentabilidade e encaram 
como algo ligado às ques-
tões ambientais. Os inician-
tes também acham que o 
tema é focado no meio am-
biente, mas eles têm ações 
concretas, mesmo sendo a 
maioria delas ainda dentro 
de casa, a exemplo da reci-
clagem de copos plásticos.

Enquanto isso, os emer-
gentes estão mais avançados 
na agenda: compreendem 
a relevância dos aspectos 
ESG e estão em fase de im-
plementação de processos 
mais abrangentes. Por fim, 
os engajados veem a sus-
tentabilidade como parte 
da estratégia da instituição, 

embalando produtos e ser-
viços com esses critérios e 
cobrando transparência nas 
relações da empresa com 
todos os seus stakeholders.

“Quando analisamos os 
dados, vemos que a sigla 
ESG está distante de 67% 
das casas. No entanto, os 
perfis encontrados mos-
tram uma trilha de amadu-
recimento e evolução das 
instituições, com exceção, 
claro, do desconfiado”, 
complementa Takahashi.

Os perfis de comporta-
mento foram revelados na 
fase quantitativa da pesqui-
sa, com apoio da consulto-
ria Na Rua. Na sequência, 
o Datafolha quantificou a 
presença de cada um deles 
no mercado brasileiro.

A pesquisa conclui que 
embora heterogêneo, o 
mercado caminha para uma 
evolução. Oitenta e sete por 
cento das instituições afir-
mam que o assunto ganhou 
relevância nos últimos 12 
meses. Quase a totalidade 
do mercado (90%) tem cer-
teza de que ele ganhará ain-
da mais no próximo ano.

Em recorte específico 
feito nas gestoras de recur-
sos, 80% afirmaram ter uma 
política de investimento res-
ponsável ou um documento 
que formalize seu tratamen-
to ao tema ESG (concluído 
ou ao menos em estágio 
de desenvolvimento). Em 
2018, quando o mesmo le-

vantamento deste recorte 
foi realizado, o percentual 
era menor (68%). Um ter-
ço (33%) das gestoras estão 
em processo de desenvol-
vimento de um documen-
to incorporando questões 
ESG.

Também aumentou o vo-
lume de ativos analisados 
sob as lentes ESG. Cerca de 
29% das casas avaliam de 
80% a 100% de seus papéis, 
o que representa aumen-
to de 12% na comparação 
com a pesquisa anterior.

O levantamento foi en-
comendado pela associação 
e realizado em duas fases. A 
primeira, qualitativa, lidera-
da pela consultoria estraté-
gica Na Rua, contou com 
144 participantes para res-
ponderem exercícios sobre 
o tema e 41 para realização 
de entrevistas em profundi-
dade. Com essas ações, foi 
possível identificar os perfis 
de comportamento do mer-
cado.

A segunda parte, quanti-
tativa, contou com o apoio 
do Datafolha: foram 265 ca-
sas entrevistadas, sendo 209 
gestoras de recursos. Essa 
etapa quantificou os perfis 
encontrados na primeira e 
mensurou o grau de matu-
ridade das assets, trazendo 
informações como número 
de funcionários envolvidos 
no tema, ativos ESG sob 
gestão, critérios mais obser-
vados, entre outros.

Saks
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Saldo
2021 2020

ATIVO 778.679,19 1.176.528,48
Ativo Circulante 770.835,64 1.168.684,93
Disponível 638.801,95 676.118,31
Banco Conta Movimento 61,51 2,27
Banco Santander S/A 61,51 2,27

Títulos c/Liquidez Imediata 638.740,44 676.116,04
Aplicações Financeiras 638.740,44 676.116,04

Relizável a Curto Prazo 55.276,00 -
Clientes Internacionais 55.276,00 -

Débitos PGFN - 366.393,01
Débitos PGFN - IRPJ - 242.317,48
Débitos PGFN - CSLL - 124.075,53

Créditos Tributários 76.757,69 126.173,61
Ressarcimento PIS Exportação 15.593,78 15.593,78
Ressarcimento COFINS Exportação 48.916,21 48.916,21
IRRF s/Aplic. Financeira 2.939,02 2.939,02
Restituição Pgto. IR/Fonte - 49.802,13
IRPJ Saldo Negativo 2016 4.022,52 4.022,52
IRPJ Saldo Negativo 2017 4.899,95 4.899,95
IRRF s/Indenização 386,21 -

Ativo Não Circulante 7.843,55 7.843,55
Relizável a Longo Prazo 7.843,55 7.843,55
Contas a Receber 7.843,55 7.843,55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 2021 (Em Reais)

Capital 
Realizado

Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2020 643.756,00 198.626,99 32.766,94 809.616,05
 Lucro líq. do exerc. - - (49.802,13) (49.802,13)
Reservas de Lucro
 Reservas de Lucro - (82.569,07) - (82.569,07)
Resultado Líquido - - 9.717,78 9.717,78
Destinação do Lucro
 Transferência para 
  Reservas de Lucro - - 82.569,07 82.569,07
Saldo em 31/12/2021 643.756,00 116.057,92 9.717,78 769.531,70

 WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro do exercício 9.717,78 (32.766,94)

Aumento (Diminuição) Clientes Internacionais (55.276,00) -
Diminuição (Aumento) de Débitos PGFN 366.393,01 (366.393,01)
Diminuição (Aumento) de Créditos Tribut. (386,21) (361,48)
Aumento (Diminuição) Obrigações Tribut. 9.126,49 498,42
Aumento (Diminuição) Débitos PGFN (366.393,01) 366.393,01
Aumento (Diminuição) Prov. para IR E CSLL (498,42) (10.235,08)

Caixa proveniente das operacães (37.316,36) (42.865,08)
Caixa Líq. Prov. das Ativ. Operacionais (37.316,36) (42.865,08)
Aumento (Redução) do Caixa e Equiv. de Caixa (37.316,36) (42.865,08)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Pagamento de Distribuição de Lucros - -
Caixa Líq. Prov. das Atividades de Financ. - -
Aum. (Redução) Caixa e Equiv. de Caixa (37.316,36) (42.865,08)
Demons. da Redução do Caixa e Equiv. de Caixa

No início do exercício 676.118,31 718.983,39
No fim do exercício 638.801,95 676.118,31

(37.316,36) (42.865,08)

Nelson Lara dos Reis  
Administrador - CPF: 268.653.007-34 

Ronaldo Yudi Kitaoka  
Contador - CRC RJ 074898/O-5

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. A Administração.

Saldo
2021 2020

PASSIVO 778.679,19 1.176.528,48
Passivo Circulante 9.147,49 366.912,43
Obrigações Tributárias 9.126,49 498,42
Imposto de Renda a Recolher 3.987,93 311,51
ISS 2.763,80 -
Contribuição Social a Recolher 2.374,76 186,91

Débitos PGFN - 366.393,01
Débitos PGFN - IRPJ a Recolher - 242.317,48
Débitos PGFN - CSLL a Recolher - 124.075,53

Outras Obrigações 21,00 21,00
Lucros a Pagar 21,00 21,00

Patrimônio Líquido 769.531,70 809.616,05
Capital Social 643.756,00 643.756,00
Capital Nacional 18,00 18,00
Capital Estrangeiro 643.738,00 643.738,00

Reserva de Lucros 116.057,92 198.626,99
Reserva de Lucros a Realizar 116.057,92 198.626,99

Lucros ou Prejuízos 9.717,78 (32.766,94)
Lucros ou Prejuízos Acumulados - - 
Lucro ou Prejuízo do Exercício 9.717,78 (32.766,94)

BALANÇO COMPARATIVO

2021 2020
Receitas Operacionais - -
Serviços 502.376,00 -
Tributárias - -
Dedução de Receitas (25.118,80) -

Receita Líquida 477.257,20 -
Lucro Bruto 477.257,20 -
Despesas Operacionais (446.130,47) (42.016,38)
Desp. c/Pessoal Próprio e Terc. (12.000,00) -
Despesas Administrativas (36.922,47) (40.142,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 E 31/12/2020
2021 2020

Despesas Tributárias/Sociais (121.993,34) (566,94)
Despesas Financeiras (275.214,66) (1.307,01)
Despesas de Viagem - -

Outras Receitas Operacionais 33.643,14 15.609,58
Resultado Operacional antes IR/CS 64.769,87 (26.406,80)
Provisão IR/CS (55.052,09) (6.360,14)

Lucro Operacional Líquido 9.717,78 (32.766,94)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 9.717,78 (32.766,94)

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.3.002.7290-9
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: aos 23 de dezembro de 2021, às 13h30, na  
sede social da Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), na Avenida  
Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 
22775-005, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.  
2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jean Charles Henri Naouri; 
Secretária: Aline Pacheco Pelucio. 3. Convocação e Presença: Dispensada 
convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia, a saber, Srs. Jean-Charles Henri Naouri, 
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Josseline Marie-José Bernadette de 
Clausade, David Julien Emeric Lubek, Philippe Alarcon, Christophe José 
Hidalgo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, José Flávio Ferreira Ramos e 
Geraldo Luciano Mattos Júnior. 4. Ordem do Dia: No âmbito da 1ª (Primeira) 
Emissão de Notas Promissórias Comerciais, para Distribuição Pública, de 
um total de 16 (dezesseis) Notas Promissórias Comerciais, em 6 (seis) 
Séries da Companhia (“Notas Promissórias” e “Emissão”, respectivamente) 
e da cártula das Notas Promissórias (“Cártula”), deliberar sobre: (i) a 
alteração do item “(xi)” da Cláusula “Hipóteses de Vencimento Antecipado 
Não Automático” das Notas Promissórias, de forma a modificar os “Índices 
e Limites Financeiros” a serem cumpridos pela Companhia (“Alteração do 
Índice Financeiro”) e que, caso assim deliberado pelo titular das Notas 
Promissórias, serão refletidas em nova versão da Cártula (“Titular das 
Notas Promissórias” ou “Notista” e “Assembleia Geral de Titulares de Notas 
Promissórias”, respectivamente); (ii) a celebração, pela Companhia, de 
todos e quaisquer instrumentos necessários e/ou convenientes para realizar 
a Alteração do Índice Financeiro, caso assim deliberado na Assembleia 
Geral de Titulares de Notas Promissórias, incluindo-se o necessário para 
que as disposições aqui descritas sejam refletidas em uma nova versão da 
Cártula; (iii) a autorização e ratificação à Diretoria e demais representantes 
legais da Companhia para que pratiquem todos os atos e adotem todas as 
medidas necessárias e/ou convenientes para a formalização da Alteração 
do Índice Financeiro, caso assim deliberado na Assembleia Geral de 
Titulares de Notas Promissórias; e (iv) a autorização à diretoria da 
Companhia a contratar os assessores jurídicos que auxiliarão nas 
providências necessárias à Alteração do Índice Financeiro, fixando-lhes os 
respectivos honorários. 5. Deliberação: Dando início aos trabalhos, os 
membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes 
da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas: (i) Autorizar a alteração do item “(xi)” da Cláusula “Hipóteses de 
Vencimento Antecipado Não Automático das Notas Promissórias, de forma 
a modificar os “Índices e Limites Financeiros” a serem cumpridos pela 
Companhia no âmbito das Notas Promissórias, autorizando-se ainda que 
referido item passe a contar com a seguinte redação: “Hipóteses de 
Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia 
Geral de Titulares de Notas Promissórias, no prazo de 3 (três) Dias Úteis 
contados da data em que houver tomado ciência de quaisquer dos eventos 
listados abaixo, para deliberação, pelos Titulares de Notas Promissórias, a 
respeito da declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações 
da Emissora referentes às Notas Promissórias e, caso declarado o 
vencimento antecipado, exigirá da Emissora o pagamento em até 5 (cinco) 
Dias Úteis do Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, 
calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de 
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos 
desta Nota Promissória, na ciência da ocorrência de qualquer uma das 
seguintes hipóteses: (...) (xi) não manutenção pela Emissora, enquanto 
houver Notas Promissórias em circulação, de qualquer dos seguintes 
índices e limites financeiros (“Índices e Limites Financeiros”), os quais serão 
apurados trimestralmente pela Emissora, tomando-se por base os 12 (doze) 
meses anteriores à respectiva data de apuração, com base nas 
demonstrações financeiras (ou informações financeiras intermediárias) 
consolidadas da Emissora, e acompanhados pelo Agente Fiduciário em até 
10 (dez) Dias Úteis contados da data de apresentação dos documentos 
necessários, pela Emissora ao Agente Fiduciário: (a) até que ocorra o 
vencimento (no curso normal ou o vencimento antecipado) ou resgate 
antecipado das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Emissora 
(“Debêntures da 1ª Emissão”), relação entre Dívida Líquida Consolidada 
(conforme abaixo definido) (“DL”) e Patrimônio Líquido (conforme abaixo 
definido (“PL”) menor ou igual, conforme tabela abaixo:

Trim. 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23

DL/PL 3,0 3,5 3,5 3,5 2,00 2,5 2,5
(b) a partir do vencimento (no curso normal ou vencimento antecipado) ou 
resgate antecipado das Debêntures da 1ª Emissão, até a data de vencimento 
das Notas Promissórias, relação entre DL e PL menor ou igual a 3,0 (três 
inteiros). (c) até que ocorra o vencimento (no curso normal ou vencimento 
antecipado) ou resgate antecipado das Debêntures da 1ª Emissão, relação 
entre DL e EBITDA (conforme abaixo definido) menor ou igual, conforme 
tabela abaixo:

Trim. 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23

DL/EBITDA 2,5 2,75 2,75 2,75 2,0 2,25 2,25
(d) a partir do vencimento (no curso normal ou vencimento antecipado) ou 
resgate antecipado das Debêntures da 1ª Emissão, até a data de vencimento 
das Notas Promissórias, relação entre DL e EBITDA menor ou igual a 3,0 
(três inteiros). Para fins desta cláusula, entende-se por: (i) “Dívida Líquida 
Consolidada” a dívida total da Emissora (empréstimos e financiamentos de 
curto e longo prazo, incluindo debêntures e notas promissórias), subtraída 
do valor das disponibilidades do caixa e dos valores de contas a receber, 
com deságio de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), oriundos de 
vendas com cartões de crédito, vale-alimentação e multi-benefícios; e (ii) 
“EBITDA”, o lucro bruto, deduzido das despesas operacionais decorrentes, 
excluindo-se depreciação e amortizações, acrescido de outras receitas 
operacionais recorrentes e excluindo despesas gerais administrativas e de 
vendas ao longo dos últimos 4 (quatro) trimestres cobertos pelas mais 
recentes demonstrações financeiras consolidadas disponíveis pela 
Emissora, elaboradas segundo os princípios contábeis geralmente aceitos 
no Brasil”. (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer 
instrumentos necessários e/ou convenientes para realizar a Alteração do 
Índice Financeiro, incluindo-se o necessário para que as disposições aqui 
descritas sejam refletidas em uma nova versão da Cártula; (iii) a autorização 
e ratificação à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para 
que pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias e/ou 
convenientes para a formalização da Alteração do Índice Financeiro; (iv) a 
autorização à diretoria da Companhia a contratar os assessores jurídicos 
que auxiliarão nas providências necessárias à Alteração do Índice 
Financeiro, fixando-lhes os respectivos honorários. 6. Aprovação e 
Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos 
suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 
23 de dezembro de 2021. Presidente: Sr. Jean Charles Henri Naouri; 
Secretária: Sra. Aline Pacheco Pelucio. Membros presentes do Conselho de 
Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos 
Pereira, Josseline Marie-José Bernadette de Clausade, David Julien Emeric 
Lubek, Philippe Alarcon, Christophe José Hidalgo, Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho, José Flávio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano Mattos Júnior. 
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é uma certidão da 
ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada. Aline Pacheco Pelucio - Secretária. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Protocolo: 00-2022/016255-7. 
Data do Protocolo: 07/01/2022. Certifico o Arquivamento em 10/01/2022 
sob o nº 00004704619. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Fitch classifica nota do IDR em  
moeda local da Globo como estável
A agência de classifi-

cação de risco Fitch 
Ratings afirmou o 

IDR (Issuer Default Rating 
- Rating de Inadimplência 
do Emissor) de Longo Pra-
zo em Moeda Estrangei-
ra ‘BB’ e o rating ‘BB’ das 
notas sem garantias reais, 
denominadas em dólares, 
da Globo Comunicação e 
Participações S.A. (Globo). 
A perspectiva do IDR em 
moeda estrangeira é nega-
tiva.

Além disso, a Fitch afir-
mou o IDR de longo pra-
zo em moeda local ‘BBB-’ 
e o rating nacional de longo 
prazo ‘AAA (bra)’ da com-
panhia, ambos com pers-
pectiva estável.

De acordo com o rela-
tório, um rebaixamento do 
IDR em moeda estrangei-
ra do Brasil provavelmente 
resultará em ação de rating 
negativa no IDR em moe-
da estrangeira e nas notas 
em dólar da Globo. ‘’E um 
rebaixamento do IDR em 
moeda local por enquanto é 
improvável, uma vez que a 
posição líquida de caixa da 
Globo mitiga preocupações 
relacionadas à redução de 
receitas e margens”, com-
parou a agência.

A saúde financeira do 
grupo Globo -- maior con-
glomerado de mídia e comu-
nicação do Brasil--vem dan-
do sinais de esgotamento, 
mas a agência de classifica-
ção de risco explica que o 
saldo de caixa e aplicações 

financeiras, de R$ 12,1 bi-
lhões, é significativamente 
superior à sua dívida total, 
de R$5,7 bilhões.

“A empresa deve manter 
caixa líquido de R$ 7 bilhões 
a R$ 10 bilhões. A magnitu-
de destes recursos propor-
ciona à empresa significati-
va flexibilidade financeira, 
apesar da desvalorização do 
real frente ao dólar. Além 
disso, a Globo tem flexibili-
dade para adiar ou reduzir o 
pagamento de dividendos”, 
justificou a Fitch.

Para citar somente os nú-
meros da Rede Globo. Até 
outubro de 2021, o canal re-
portou prejuízo de R$ 144 
milhões no primeiro semes-
tre, um déficit de 122% em 
relação a 2020, quando per-
deu R$ 51 milhões no mes-
mo período. 

O relatório da Fitch acen-
tua que o caixa líquido da 
Globo e sua forte posição 
competitiva no setor bra-
sileiro de mídia sustentam 
seu IDR em moeda local, 
apesar da queda de seu de-
sempenho operacional nos 
últimos anos, devido à mi-
gração das receitas de publi-
cidade para outras platafor-
mas e ao impacto negativo 
da pandemia.

Segundo a agência, os 
ratings incorporam uma 
expectativa de recuperação 
gradual da lucratividade, 
devido, principalmente, a 
iniciativas de monetização 
de conteúdo próprio e ao 
retorno do fluxo de caixa li-

vre (FCF) positivo em 2022. 
A perspectiva negativa do 
IDR em moeda estrangeira 
reflete a do rating soberano.

Conforme o relatório, 
a Globo enfrenta forte e 
crescente concorrência em 
termos de receitas de pu-
blicidade e conteúdo/pro-
gramação, além de desafios 
para oferecer plataformas 
novas e atraentes a especta-
dores e anunciantes.

Além disso, o mercado 
brasileiro de TV paga en-
frenta uma retração – no 
final de 2020 havia 14,8 
milhões de assinantes, 24% 
menos que os 19,5 milhões 
de 2014. A estratégia da 
Globo para enfrentar as 
mudanças no mercado e o 
declínio de seu negócio de 
transmissão de TV tradicio-
nal incluiu o lançamento da 
Globoplay, cujo número de 
assinantes aumentou rapi-
damente — 27% no perío-
do de 12 meses encerrado 
em setembro de 2021. “A 
participação de conteúdo/
programação nas receitas 
deve chegar a 40% em 2022, 
contra 36% em 2019”, citou 
o texto.

A Fitch acrescenta que a 
forte posição de negócios 
da Globo, líder do setor 
brasileiro de mídia, é um 
pilar importante dos ratin-
gs. A empresa respondia 
por 34% da audiência tele-
visiva nos primeiros meses 
do ano, chegando a 39% 
no horário nobre. A Globo 
também tem canais impor-

tantes de distribuição de 
seu conteúdo. A Globoplay 
está expandindo sua base 
de assinantes por meio de 
ofertas de pacotes e parce-
rias, que devem continuar 
desempenhando importan-
te papel estratégico.

A margem de EBITDA 
da Globo deve permane-
cer na casa de um dígito no 
horizonte de rating, devi-
do ao desafiador ambiente 
do setor. O cenário-base 
considera receita líquida 
e EBITDA de R$ 14,1 bi-
lhões e R$ 122 milhões, 
respectivamente, em 2021, 
com margem de EBITDA 
de 0,9%.

O reagendamento dos 
jogos de futebol da tempo-
rada de 2020 para 2021 au-
mentou a amortização dos 
direitos esportivos no ano 
corrente e impactou nega-
tivamente o EBITDA em 
cerca de R$ 503 milhões. 
Para 2022, a receita líqui-
da deve crescer 11%, para 
R$ 15,7 bilhões, principal-
mente devido ao aumento 
do número de assinantes 
da Globoplay, enquanto o 
EBITDA de R$891 milhões 
levará a uma margem de 
EBITDA de 5,7%.

Os administráveis pata-
mares de investimentos e 
pagamento de dividendos 
dão alguma flexibilidade 
ao fluxo de caixa da Glo-
bo, cujo perfil financeiro 
deve ser beneficiado por 
um FCF positivo a partir 
de 2022.

Economista afirma que maior risco para este ano é o fiscal

Em uma análise dos 
13 primeiros dias de 
2022, o economista 

João Beck, sócio da BRA, 
faz uma análise do momen-
to: “Nos últimos dias, vi-
mos uma recuperação com 
alta das bolsas e dólar fraco, 
mas ainda é cedo para ficar 
otimista. O FED (Banco 
Central dos EUA) vem ele-
vando cada vez mais o tom 
em relação a necessidade de 
ajuste de sua política mone-
tária. A alta da taxa de juros 
lá fora pode pressionar para 

cima a nossa taxa de juros 
daqui”, prevê.

Segundo ele, o maior 
risco para o ano corrente 
é o fiscal. “E, mesmo ten-
do observado melhora em 
alguns dados, o mercado 
não reagiu positivamente 
porque anos eleitorais são 
perigosos do ponto de vista 
fiscal”. 

Para o economista, a no-
tícia desta quinta-feira que 
pode dar uma luz do que 
ainda está por vir é o decre-
to de Bolsonaro cedendo 

mais autonomia à Casa Civil 
na execução do Orçamento. 
“E colocando Paulo Gue-
des mais como coadjuvante 
do que protagonista nessa 
pauta. Os estados e municí-
pios devem aumentar o seu 
gasto em ano eleitoral, após 
2 anos de algum crescimen-
to da indústria e setor agrí-
cola, além da proibição de 
reajustes de despesas pre-
vistas na lei complementar 
173/20”, acredita.

Ele acredita que a tese é 
que esse movimento seja 

uma antecipação para gas-
tos eleitorais a frente. “Ou-
tro ponto ainda dentro do 
tema fiscal é que os fatores 
que ajudaram a melhora da 
dívida no último ano – pri-
mário positivo, crescimento 
elevado, juros reais baixos, 
deflator do PIB acima do 
IPCA e devoluções do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) ao Tesouro – ou 
não estarão presentes, ou 
serão menores à frente”, 
cita.
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