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Imposto de 
Renda maior 
para 59 mil 
aliviaria 10 mi

Estudo realizado pela Reforma 
Tributária Solidária, um projeto 
desenvolvido pela Fenafisco (Fe-
deração Nacional do Fisco Esta-
dual e Distrital) e pela Anfip (As-
sociação Nacional dos Auditores 
da Receita Federal do Brasil) reve-
la que a tributação sobre grandes 
fortunas no país poderia arrecadar 
mais de R$ 37 bilhões em apenas 
um ano.

Combinado com outras ações 
para impulsionar a progressivida-
de do sistema tributário brasileiro, 
a cifra poderia chegar a R$ 292 bi-
lhões anuais.

O aumento da quantidade e do 
patrimônio dos bilionários brasi-
leiros desde o início da pandemia, 
divulgado pela ONG Oxfam Bra-
sil esta semana, e o aumento da 
desigualdade no país trazem de 
volta as discussões sobre a urgên-
cia de uma reforma tributária am-
pla, afirma a Fenafisco.

Atualmente, o Brasil tem 55 bi-
lionários com patrimônio estima-
do em R$ 961 bilhões, segundo a 
Oxfam. A soma patrimonial dos 
20 primeiros bilionários da lista é 
maior do que o patrimônio de 128 
milhões de brasileiros.

Novas alíquotas para o Impos-
to de Renda de Pessoas Físicas 
elevariam a arrecadação em R$ 
158 bilhões por ano, mas incidi-
riam sobre pequeno número de 
contribuintes. A alíquota mais ele-
vada proposta (45%) afetaria ape-
nas 59 mil contribuintes (0,028% 
da população brasileira).

Por outro lado, aumentaria 
o limite de isenção para renda 
líquida próxima de 3 salários-
-mínimos mensais, beneficiando 
10,1 milhões de trabalhadores, 
34,1% dos contribuintes. A de-
soneração corresponderia a R$ 
15 bilhões.

O Imposto sobre Grandes 
Fortunas (IGF) proposto incidi-
ria sobre patrimônios superiores 
a R$ 10 milhões, privilégio de 
0,028% da população brasileira. 
A arrecadação seria de R$ 40 bi-
lhões anuais.

A Contribuição Social sobre 
Altas Rendas das Pessoas Físicas 
incidiria sobre, aproximadamen-
te 208 mil pessoas, 0,098% da 
população brasileira, e levaria R$ 
35 bilhões aos cofres da União 
por ano.

Segundo a Charles Alcantara, 
presidente da Fenafisco, 70% da 
renda dos super-ricos não são 
tributados, gerando uma dispari-
dade com as classes mais baixas 
que pagam proporcionalmente 
mais impostos.

Fed lista prós e contras 
da moeda digital do BC
Meio de pagamento seguro, mas é risco monetário

O Federal Reserve Board 
(Fed), banco central dos 
EUA, divulgou nesta 

quinta-feira (20) um documento 
de discussão que examina os prós 
e contras de uma possível moeda 
digital do banco central dos EUA, 
ou CBDC (sigla em inglês).

O texto está aberto a comentári-
os do público e é o primeiro pas-
so em uma discussão sobre se e 
como uma CBDC poderia mel-
horar o sistema de pagamentos 
doméstico seguro e eficaz.

“Estamos ansiosos para nos 
envolver com o público, represen-
tantes eleitos e uma ampla gama 
de partes interessadas enquanto 
examinamos os pontos positivos 
e negativos de uma moeda digi-
tal do banco central nos Estados 
Unidos”, disse o presidente do 
Federal Reserve, Jerome H. Po-
well.

“Embora um CBDC possa for-
necer uma opção de pagamento 
digital segura para famílias e em-
presas”, diz o Fed no comunicado, 
“também pode haver desvanta-
gens. Elas incluem como garantir 
que uma CBDC preserve a esta-
bilidade monetária e financeira, 
além de complementar os meios 
de pagamento existentes. Outras 
considerações políticas impor-
tantes incluem como preservar a 
privacidade dos cidadãos e manter 
a capacidade de combater o finan-
ciamento ilícito”.

Criptomoedas derretem e 
ameaçam estabilidade financeira

Nesta sexta-feira, o bitcoin, 
principal criptomoeda, caiu abai-
xo da barreira de US$ 40 mil. “O 
bitcoin permanece na zona de pe-
rigo e, se quebrar abaixo dos US$ 
37 mil, não há muito suporte até 
o nível de US$ 30 mil”, analisa o 
analista de mercado financeiro da 
Oanda, Edward Moya.

As criptomoedas tiveram uma 
semana ruim, seguindo o que acon-
teceu no mercado de ações, que an-
da fraco com a perspectiva de alta 
nos juros norte-americanos.

A correlação de criptoativos 
com participações tradicionais, 
como ações, aumentou signifi-
cativamente após a pandemia, o 
que limita seus benefícios perce-
bidos de diversificação de risco e 
aumenta o risco de contágio nos 
mercados financeiros, de acordo 
com pesquisa do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI).

O valor de mercado desses ati-
vos subiu para quase US$ 3 tri-
lhões em novembro, de US$ 620 
bilhões em 2017. Esta semana, a 
capitalização de mercado recuou 
para menos de US$ 2 trilhões, ain-
da que represente um aumento de 
mais de 3 vezes desde 2017.

Antes da pandemia, bitcoin, 
ether e outros apresentavam pou-

ca correlação com os principais 
índices de ações. Mas isso mudou. 
Os retornos do bitcoin não se 
moviam em uma direção especí-
fica com o S&P 500, o índice de 
ações de referência para os Esta-
dos Unidos, entre 2017 e 2019. O 
coeficiente de correlação de seus 
movimentos diários era de apenas 
0,01, mas essa medida saltou para 
0,36 em 2020-21, à medida que os 
ativos se moviam mais em sincro-
nia, subindo ou caindo juntos.

A correlação com ações tornou-
-se maior do que entre ações e ou-
tros ativos, como ouro e principais 
moedas. Isso permite a transmis-
são de choques que podem deses-
tabilizar os mercados financeiros, 
alerta o FMI. “Nossa análise suge-
re que os ativos criptográficos não 
estão mais à margem do sistema 
financeiro”, explicam economistas 
do Fundo, representando riscos 
para a estabilidade financeira, es-
pecialmente em países com ampla 
adoção de criptomoedas.

“Portanto, é hora de adotar uma 
estrutura regulatória global abran-
gente e coordenada para orientar 
a regulamentação e supervisão na-
cionais e mitigar os riscos de esta-
bilidade financeira”, defendem os 
especialistas do FMI.

Sai edital da primeira privatização de portos

O BNDES publicou nesta 
sexta-feira o edital do 
leilão de privatização 

da Companhia Docas do Espírito 
Santo (Codesa). O certame, que 
prevê a transferência do controle 
da companhia e a concessão dos 
portos de Vitória e Barra do Ria-
cho, localizados no litoral capixa-
ba, está previsto para ocorrer em 
25 de março, na Bolsa de Valores, 
B3.

A Codesa é uma empresa públi-
ca federal responsável por admi-
nistrar e explorar comercialmente 
os portos organizados de Vitória e 
Barra do Riacho. O texto do edi-
tal, assim como a Minuta do Con-
trato de Concessão, foi aprovado 
pela Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) no dia 

14 deste mês. O texto do edital foi 
elaborado pelo BNDES.

Pelas regras do edital, vencerá o 
leilão quem oferecer o maior va-
lor de outorga. Será considerado 
vencedor o licitante que ofertar o 
maior ágio sobre a contribuição 
inicial mínima estabelecida, R$ 1, 
que deverá ser paga à vista para a 
União previamente à celebração 
do contrato de concessão.

O contrato prevê a concessão 
dos portos por um prazo de 35 
anos, prorrogável por mais cin-
co anos. A nova concessionária 
do porto deverá desempenhar as 
funções da administração portuá-
ria e a exploração indireta das ins-
talações portuárias dos portos de 
Vitória e Barra do Riacho, ficando 
proibida a sua exploração direta.

Ou seja, a operação portuária 
continuará a cargo dos arrendatá-
rios de terminais e a concessionária 
será responsável pela administração 
da área do porto. De acordo com o 
BNDES a previsão é de que sejam 
investidos R$ 334,8 milhões, além de 
aproximadamente R$ 1 bilhão pa-
ra custear as despesas operacionais. 
Cargas

A Federação Nacional dos Por-
tuários (FNP) denunciou, em no-
vembro, riscos para a economia 
do estado e questionou o valor da 
privatização.

Os estudos realizados pelo ban-
co indicam que o Porto de Vitória 
tem potencial para dobrar a movi-
mentação de cargas, de 7 milhões 
de toneladas para 14 milhões de 
toneladas.

CLIMA: IMPACTOS 
SOCIOECONÔMICOS
Engajamento necessário de todos, 
especialmente das empresas.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

‘OLHOS DE ÁGUA’, 
APAIXONANTE
Nada, para a autora, é mais  
verdadeiro do que o amor.  
Por Paulo Alonso, página 2

CASSINOS SÓ COM
VOTO PRESENCIAL
Pressão para Arthur Lira retirar 
o projeto de pauta. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 5

TCU retira  
sigilo de 
processo sobre 
Sergio Moro

A consultoria Alvarez & Mar-
sal, para a qual Sergio Moro foi 
trabalhar depois que deixou o 
Governo Bolsonaro, informou 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) que recebeu, nos últimos 
anos, R$ 42,5 milhões de empre-
sas envolvidas na Operação Lava 
Jato, de acordo com a revista Veja. 
O montante representa 75% de 
todos os honorários que a consul-
toria recebe no Brasil.

A investigação no TCU apura a 
contratação do ex-juiz pela Alva-
rez & Marsal, um movimento que 
pode significar a chamada “porta 
giratória”, quando um agente pú-
blico deixa seu cargo e passa a tra-
balhar para empresa beneficiada 
por seus atos ou para a qual leve 
conhecimentos que obteve na sua 
atuação pública.

Segundo a Veja, nos últimos 
anos a consultoria norte-america-
na recebeu R$ 1 milhão por mês 
da Odebrecht e da Atvos (antiga 
Odebrecht Agroindustrial); R$ 
150 mil da Galvão Engenharia; R$ 
115 mil do Estaleiro Enseada (que 
tem como sócias Odebrecht, OAS 
e UTC); e R$ 97 mil da OAS.

Nesta quinta-feira, o TCU re-
tirou o sigilo de documentos que 
mostram os valores dos honorá-
rios pagos ao ex-juiz pela con-
sultoria. A decisão foi de Bruno 
Dantas, relator da ação, que inves-
tiga irregularidades envolvendo a 
Lava Jato e a Odebrecht. Dantas 
também tirou o sigilo de peças re-
ferentes à empreiteira. O pedido 
foi apresentado por Lucas Rocha 
Furtado, subprocurador-geral do 
Ministério Público de Contas.
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Nada, para a 
autora, é mais 

verdadeiro do que 
o amor

Crédito menor 
pode atenuar 
um pouco o 
crescimento
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O cenário da construção civil para 2022

‘Olhos de Água’, romance delicado e apaixonante

Por Victor Gomes

O mercado imobi-
liário e a cons-
trução civil são 

dois segmentos que conse-
guiram continuar em alta 
mesmo durante a pior fase 
da pandemia do Covid-19. 
Para se ter uma ideia, de 
acordo com a Câmara Bra-
sileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), em 2020 as 
vendas de unidades residen-
ciais novas cresceram 9,8% 
no Brasil.

Para este ano, as previ-
sões são de crescimento en-
tre 5% e 10% diante de uma 
alta de 3% do PIB. Entre-
tanto, alguns especialistas 
também acreditam que, nos 
próximos dois anos, o mer-
cado não continuará nesse 
processo de crescimento.

Acredito que, diante dos 
olhos dos especialistas, um 
dos maiores incentivos, in-
clusive em época de pan-
demia, é a viabilidade de 
crédito proporcionada pe-
lo governo, que incentiva 

o mercado em taxas junto 
com os bancos. Neste cená-
rio, sabemos que o mercado 
não terá crédito para sem-
pre, e talvez o crescimento 
se atenue um pouco.

É importante entender 
que o mercado sempre se 
adapta. Pelo fato de que, da-
qui a dois anos, os bancos e 
o governo não incentivarem 
mais as taxas, é provável que 
haja uma redução no mer-
cado imobiliário em si, por-
que haverá menos oferta de 
crédito, menos construção 
e dinheiro no mercado para 
as pessoas financiarem imó-
veis. Porém, este é um olhar 
voltado mais para o merca-
do residencial.

Quando paramos para 
falar de construção civil, 
estamos falando da área in-
dustrial e do varejo. Essas 
áreas nunca param, elas se 
adaptam. Em um cenário 
em que as indústrias e lojas 
não vão crescer, ao menos 
elas manterão o que tem 
ou renovarão, olhando pa-
ra um prisma de melhorar 

pontos que possam viabi-
lizar o crescimento dos lu-
cros deles.

Durante a pandemia, 
construtoras que traba-
lham viabilizando o mer-
cado imobiliário através de 
financiamento do banco 
continuaram trabalhando 
independente da pandemia. 
Já as construtoras que tra-
balham sob demanda sofre-
ram, pois as empresas não 
sabiam para onde o merca-
do estava indo e cortaram 
investimento. 

Com uma visão de ofer-
ta de crédito reduzida, essa 
parte do setor começará a 
se adaptar e o mercado con-
tinuará girando. Talvez não 
com tanto crescimento, mas 
seguirá sem parar.

Apesar das retrações ine-
vitáveis que aconteceram 
no mercado por conta da 
pandemia, as projeções são 
para que a construção civil 
tenha, em 2021, o maior 
crescimento do setor em oi-
to anos.

De acordo com o estudo 

Desempenho Econômico 
da Indústria da Construção 
do 2º Trimestre de 2021, 
realizado pela CBIC, a pro-
jeção de crescimento do se-
tor neste ano subiu de 2,5% 
para 4%.

Entretanto, é importan-
te manter o olhar em algo 
que pode ser tanto positi-
vo quanto negativo para o 
setor. Muitas pessoas se-
guraram os investimentos 
durante a pandemia e estão 
com demanda represada. 
Com isso, a vontade de in-
vestir e fazer novas possibi-
lidades está alta.

Depois de quase dois 
anos de pandemia, as pes-
soas estão se reestruturan-
do e replanejando para co-
meçar a investir de volta. 
Estão começando a ter mais 
segurança, então as obras 

vão acontecer. Esse é o as-
pecto positivo do cenário 
para o futuro do mercado, 
mas também pode ser algo 
negativo.

Durante a pandemia, a 
cadeia de produtos, insu-
mos e equipamentos para 
a construção civil sofreu 
e ainda sofre muito com a 
falta de materiais. Se a de-
manda represada for solta 
de uma vez, a escassez de 
material pode ser uma das 
consequências. Infelizmen-
te, é um setor que leva mais 
tempo para se recuperar.

Além disso, um dos gran-
des desafios que o mercado 
deve se manter atento, é que 
a qualidade da mão de obra 
de construção civil é muito 
precária – as pessoas não 
estudam sobre e não são 
preparadas para a qualida-
de. Com o crescimento de 
obras, vai ser cada vez mais 
difícil encontrar uma mão 
de obra qualificada para tra-
balhar e garantir as entregas.

Com a previsão de cresci-
mento e novos investimentos 

para o mercado, a busca das 
construtoras é crescer cada 
vez mais junto ao mercado. 
Quando pensamos no futu-
ro, a maior expectativa é se 
posicionar perante os gran-
des players como uma exce-
lente alternativa para as adap-
tações de ambientes e para 
novas construções. Por isso, 
é importante trabalhar inú-
meros procedimentos inter-
nos para fornecer a melhor 
estrutura para dar segurança 
às grandes empresas.

É fundamental continuar-
mos olhando para as exigên-
cias das empresas, sempre 
entregando um padrão alto 
de qualidade de gestão, ge-
renciamento e entrega. A vi-
são organizacional interna da 
construtora demonstra para 
os grandes players do mer-
cado que é possível oferecer 
toda uma estrutura para que 
a obra aconteça no melhor 
dos procedimentos e com o 
máximo de segurança.

Victor Gomes é CEO  

da Expertise Engenharia.

Por Paulo Alonso

Depois de viver os 
últimos seis anos 
em Paris, onde 

pôde fazer um mergulho na 
literatura e na cultura fran-
cesa, a escritora Luciana 
Babo Tavares, que acaba de 
lançar Olhos de Água, ater-
rissou, semana passada, no 
Rio de Janeiro, cidade onde 
nasceu, para dar continui-
dade aos seus projetos de 
autora curiosa e sempre sin-
tonizada com o mundo em 
que vive. Afinal, como Fer-
nando Pessoa, ela pretende 
ser uma antena do Mundo.

Afinal como bem prega-
va a saudosa Cora Coralina, 
“o que vale na vida não é 
o ponto de partida e sim a 
caminhada. Caminhando e 
semeando, no fim terás o 
que colher”. E é essa a pre-
ocupação de Luciana em 
escrever em sintonia com o 
que vê, observa, depreende 
e pesquisa. O Rio de Janeiro 
e, em especial as calçadas de 
Copacabana, bairro em que 

vive quando está na Cidade 
Maravilhosa, são fontes de 
inspiração, assim como o 
samba, o carioca, as ondas 
do mar e a música popular 
brasileira.

Na apresentação do livro, 
a advogada baiana Tiana 
Camardelli diz que Luciana 
deu um pulo gigante, em 
2016, quando resolveu vi-
ver na capital francesa. Para 
Tiana, ela “levou seu ‘s’ si-
bilante para Paris, de mãos 
dadas com o marido, Ber-
nardo, e os filhos, Rafael e 
Pedro”.

Luciana viajou com a 
promessa secreta de cres-
cer, de cruzar gente, de abrir 
sua mente ao coração de 
quem sentasse ao seu lado 
para falar. Ela queria escu-
tar e escutou. Essa conexão 
França-Brasil, segundo Tia-

na, “nunca foi tão rimada 
com textos tão reflexivos, 
engraçados, belos, sonoros, 
sobretudo honestos”.

Nesse seu romance de 
estreia, Luciana não poderia 
ter escolhido melhor narra-
tiva, porque nada, para ela, 
é mais verdadeiro do que o 
amor. E é justamente sobre 
o amor que Olhos de Água, 
obra com 142 páginas, divi-
dida em duas partes e com 
várias resenhas/capítulos 
sobre situações vividas e/
ou sonhadas, apresenta em 
uma linguagem sedutora, 
simples, inteligente, mágica, 
lírica e apaixonante.

Ao ler a obra de Luciana, 
em determinado momento, 
me lembrei do João Cabral 
de Melo Neto, amigo queri-
do e com quem tive o privi-
légio de conviver, ao lado da 
sempre exuberante Marly 
de Oliveira, notável poeta, e 
que em certa ocasião escre-
veu: “Mesmo sem querer 
fala em verso quem fala a 
partir da emoção”. O livro 
de Luciana é emocionante, 

pela possibilidade que dá ao 
leitor em mergulhar, linha 
após linha, em seu universo, 
submerso de água cristalina. 
As linhas de Olhos de Água 
falam a partir da emoção da 
autora.

Na resenha “Deixar se 
guiar pelas estrelas”, a au-
tora encanta com poesia ro-
mântica e delicada. “A noite 
chega. Noite modesta. De 
festa. De amor. Noite que 
zomba, que testa, que sam-
ba. De riso, de dor. Noite 
que, de um sereno intenso, 
me cobre imenso, me pro-
mete fogo, me ateia ardor. 
Noite como esta, quero 
agora, para sempre, com 
você, pescador.”

Luciana, logo após es-
crever “Teresa”, lembra e 
homenageia o poeta Vi-
nícius de Moraes, quando 
transcreve “Como dizia o 
poeta”: “Quem já passou 
por esta vida e não viveu, 
pode ser mais, mas sabe 
menos do que eu, porque a 
vida só se dá para quem se 
deu, pra quem amou, pra 

quem chorou, para quem 
sofreu...”

E assim, entre “Filho do 
Milagre”, “Vive la Fran-
ce”, “o Encontro”, “A se-
gunda garrafa de vinho”, 
“Le pouvoir du moment 
présent” e, dentre outros 
igualmente criativos e ele-
gantemente escritos, “As 
estrelas pertencem aos 
que desobedecem à luci-
dez”, a obra é uma reunião 
de olhares, saberes, curio-
sidades, ansiedades, luzes 
e paixões, sob o olhar de 
uma escritora que se lan-
ça, com muita garra, nesse 
ofício de colocar no papel 
e em linhas os seus senti-
mentos mais profundos.

Também cantora, com-
positora, instrumentista e 
amante das artes, Luciana 
Babo Tavares é advoga-
da, tendo feito seu curso 
de Direito, na PUC-RJ, e 
concluído o seu MBA em 
Gestão Empresarial, na 
FGV-Rio. No Rio, por um 
período, a escritora veio 
colher material de investi-

gação para a sua próxima 
obra que pretende explo-
rar o carioca, seus costu-
mes, hábitos e manifesta-
ções culturais.

E como o sempre atu-
al Vinícius de Moraes foi 
mencionado em Olhos de 
Água, nada mais natural do 
que irmos ao encontro do 
poetinha, tão genial e tão 
saudoso, e lembrar de al-
guns dos seus muitos ver-
sos: “Amai, porque nada 
melhor para a saúde que 
um amor correspondido” e 
“a vida é a arte do encontro, 
embora haja tanto desen-
contro pela vida.”

Ler Olhos de Água foi 
um belo encontro com a 
romancista Luciana Babo 
Tavares. Como ela própria 
sugeriu no autógrafo da 
obra, dei um mergulho nas 
linhas do livro e saí dessa 
água energizado e com os 
olhos marejados e mais fe-
liz. Obrigado.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Rio manda R$ 2,4 tri  
para União e só  
recebe R$ 171 milhões

O Rio de Janeiro é acusado de depender da União. Os 
números mostram o contrário. De 2010 a novembro 

de 2021, o Governo Federal arrecadou receitas que 
totalizam R$ 2,462 trilhões no estado. No mesmo período, 
o Rio só recebeu de transferências obrigatórias da União 
R$ 171 bilhões.

Esse valor recebido em quase 12 anos é inferior ao 
quanto foi arrecadado apenas nos 11 primeiros meses de 
2021, montante que somou R$ 262 bilhões. No mesmo 
período, a União transferiu pouco mais de R$ 26 bilhões.

De 2010 a novembro de 2021, portanto, a diferença 
entre o que a União arrecadou e transferiu no Rio somam 
espantosos R$ 2,291 trilhões.

O Estado de São Paulo, que responde por cerca de 40% 
da arrecadação federal, recebeu de volta algo em torno de 
11%. Mesmo assim, melhor que o Rio de Janeiro, que teve 
de volta menos de 7%. Minas Gerais tem transferências 
obrigatórias que atingem 50% do arrecadado no estado.

Certo que estados mais pobres necessitam de maior 
apoio da União, mas o que acontece com o Rio é um 
exagero.

Custo do Tio Sam

Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito 
Internacional, fez um levantamento de quanto um 
estrangeiro precisa para ter uma vida confortável nos EUA. 
Com dados da Flórida, Califórnia, Texas e Massachusetts, os 
gastos variam de US$ 5.400 a US$ 7.600 por mês.

Segundo o advogado, esses dados desmistificam 
informações de que o custo de vida no país é 
extremamente baixo, com casos de famílias que vivem 
tranquilamente com uma renda de U$ 2 mil. “É possível 
reduzir esses valores em, talvez, mil dólares, mas se você 
ouvir alguém falando que é possível manter um padrão 
de vida altíssimo com US$ 3 mil por mês, saiba que não é 
bem assim que funciona e provavelmente você vai perder 
qualidade de vida”, finaliza Toledo.

Antipovo

Bolsonaro não interrompeu as férias para apoiar 
Minas e Bahia, castigados pelas chuvas, com milhares 
de desabrigados e dezenas de mortos. Mas, de volta a 
Brasília, teve tempo para telefonar para os pais de uma 
criança que supostamente sofreu um efeito colateral da 
vacina contra Covid (já desmentido pelos especialistas) e 
mandou 2 ministros à casa do menino.

Vai

O presidente se calou sobre a morte de uma das 
maiores artistas do Brasil. Será porque Elza Soares 
comandou, no Rock in Rio 2019, o coro da plateia “ei, 
Bolsonaro, vai tomar...”?

Rápidas

A Rio Academia Amstel Ultra fica até 13 de março no 
Posto 10 da Praia de Ipanema com atividades físicas, aulas 
de yoga, crossfit, FitDance, meditação e alongamento, 
entre outras. Tudo 0800 *** Em comemoração ao Dia 
Internacional do Riso (18), o Shopping Jardim Guadalupe 
promove, neste sábado (22), o Stand Up no Guada, com os 
comediantes Berg Bharusck, Alan Ribeiro, Isaú Junior e 
Ju Querido, a partir das 19h *** Neste domingo acontece 
em Sydney, na Austrália, evento fechado entre as alunas do 
Superself  – @superself_oficial. “Além de celebrar, é uma 
oportunidade de estreitar relacionamentos e dar start nos 
planos para 2022”, destaca Fernanda Gazal, idealizadora do 
método.

Sábado, domingo e segunda-feira, 22, 23 e 24 de janeiro de 2022

Tijoá Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/ME nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063 – (“Tijoá” ou “Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 21/12/2021, às 10hs, na filial da Companhia em Rio de Janeiro-RJ. 2. 
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. 
Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta 
de distribuição de dividendos intermediários – 3º trimestre 2021. 5. Deliberações: Por unanimidade 
e sem reservas, os acionistas deliberaram, na forma do que foi autorizado nas reuniões do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal, realizadas em 10.12.2021, aprovar a proposta de distribuição 
de dividendos intermediários, referentes ao 3º trimestre de 2021, na proporção de suas respectivas 
participações na Companhia, no valor total de R$ 13.000.000,00, conforme valores indicados a 
seguir: Juno Participações e Investimentos S.A.: R$ 6.513.000,00; Furnas Centrais Elétricas 
S.A.: R$ 6.487.000,00. Total: R$ 13.000.000,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 7. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli 
– Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. 
e Furnas Centrais Elétricas S.A. Certifico que a presente certidão é cópia fiel de ata lavrada em livro 
próprio. Rio de Janeiro, 21/12/2021. Assinado Digitalmente: Renata Moretzsohn – Secretária. JUCESP: 
Certifico o registro sob o nº 23.704/22-6 em 13/01/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Política pública coordenada  
para tratar dos combustíveis
Sindicatos querem soluções envolvendo todos os segmentos

A proposta de emen-
da à Constituição 
(PEC) anunciada 

pelo presidente Jair Bolso-
naro é considerada insufi-
ciente e paliativa. A Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP) e sindicatos filiados, 
defendem uma política pú-
blica coordenada para tratar 
do problema dos preços 
dos combustíveis, envol-
vendo não apenas os im-
postos federais, mas os de-
mais tributos, a Petrobras, 
os governos estaduais e to-
dos os segmentos da cadeia.

“Caso contrário, será o 
mesmo que enxugar gelo”, 
afirma o coordenador-geral 
da FUP, Deyvid Bacelar. O 
sindicalista diz que “reduzir 
ou zerar tributo federal não 
resolve. Pode até contribuir 
para reduzir alguns centa-
vos nos combustíveis, mas 
que serão apropriados por 
outro elo da cadeia”.

Ele cita como exemplo 
a experiência dos Estados 
que congelaram o Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
sobre os combustíveis por 

90 dias e a medida pratica-
mente não teve efeito sobre 
preço. “O Bolsonaro está 
espremido entre os eleitores 
pagando caro pelos com-
bustíveis e os acionistas da 
Petrobrás recebendo altos 
dividendos.

Para não enfrentar ne-
nhum dos problemas, ele vai 
empurrando com a barriga, 
jogando a questão para os 
impostos ou outros paliati-
vos. Sem fundo de estabili-
zação, sem alteração na PPI, 
sem mudança na política de 
refino e abastecimento, com 
alta no preço internacional 
do petróleo, o preço não vai 
cair ou a queda não vai che-
gar no posto de combustí-
veis, vai só servir para o go-
verno dizer que está fazendo 
algo”, destaca Bacelar.

O dirigente da FUP 
lembra que a proposta do 
presidente da República é 
lançada a nove meses das 
eleições, “embora Bolsona-
ro tenha tido bastante tem-
po, mais de três anos, para 
mudar a política de preço 
de paridade de importação 
(PPI)” adotada pela gestão 

de Petrobras, de reajustes 
com base nos preços inter-
nacionais do petróleo, va-
riação cambial e custos de 
importação, sem levar em 
conta que o Brasil é autos-
suficiente em petróleo.

Com base nessa política, 
somente no ano passado, 
a gasolina acumulou alta 
de 47,5%, o etanol subiu 
62,2% e o diesel aumentou, 
em média, 46%, segundo o 
IPCA/IBGE. 

De autoria do senador 
Rogério Carvalho (PT-SE), 
o PL foi aprovado pela Co-
missão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) em dezem-
bro de 2021.O projeto teve 
aprovação na forma de um 
substitutivo (texto alterna-
tivo) do senador Jean Paul 
Prates (PT-RN). A propos-
ta contou com trabalho de 
articulação e estudos técni-
cos da FUP e do Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep).

O texto é baseado em 
três pilares: estabelecimen-
to de uma política de preços 
para derivados do petróleo, 

com base nos custos inter-
nos de produção e refino; 
criação de um mecanismo 
de bandas para amorteci-
mento da volatilidade dos 
preços dos combustíveis; e 
apresentação de fontes de 
recursos suplementares ex-
traordinariamente para as-
segurar o cumprimento do 
plano de estabilização.

O PL também propõe a 
criação de fontes adicionais 
de receitas para garantir o 
programa de estabilização, 
entre elas dividendos da Pe-
trobras devidos à União, 
impostos de exportação inci-
dentes sobre o petróleo bru-
to e participações governa-
mentais destinadas à União, 
resultantes tanto do regime 
de concessão quanto do regi-
me de partilha de produção.

“O conceito básico é que 
a política de preços inter-
nos de venda para agentes 
distribuidoras e empresas 
comercializadoras de deri-
vados deve pautar-se pelos 
interesses do consumidor e 
do parque de refino nacio-
nal”, ressalta o coordena-
dor-geral da FUP. 

Receita abre segunda-feira consulta a lote residual do IR

Contribuintes que 
caíram na malha 
fina da Receita Fe-

deral nos últimos anos por 
inconsistências nas declara-
ções do Imposto de Renda 
(IR), mas que acertaram as 
pendências com o Leão, 
poderão consultar o lote re-
sidual de restituições a par-
tir das 9 horas da próxima 
segunda-feira.  Mais de 240 
mil contribuintes receberão 
o crédito bancário no dia 31 
deste mês. O pagamento da 
restituição será feito dire-
tamente na conta bancária 
informada na declaração de 
Imposto de Renda.

A soma dos valores 
restituídos é R$ 281,93 

milhões. Desse total, R$ 
96,66 milhões referem-se 
a contribuintes que têm 
prioridade legal – idosos 
acima de 60 anos, pessoas 
com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou molés-
tia grave e cidadãos cuja 
maior fonte de renda seja 
o magistério. Foram con-
templados ainda 197,43 
mil contribuintes não 
prioritários que entrega-
ram a declaração até o dia 
16 de janeiro deste ano.

Para consultar o lote re-
sidual, o contribuinte deve 
acessar a p´gina da Receita 
na internet, clicar em Meu 
Imposto de Renda e, em 
seguida, em Consultar a 

Restituição. Se identificar 
alguma pendência na de-
claração, pode retificá-la, 
corrigindo as informações 
erradas. A Receita Federal 
disponibiliza, ainda, apli-
cativo para tablets e smar-
tphones que permite con-
sultar informações sobre 
liberação das restituições 
do Mposto de Renda Pes-
soa física (IRPF) e a situa-
ção cadastral de uma ins-
crição no CPF.

Se, por algum motivo, o 
crédito não for realizado, os 
valores ficarão disponíveis 
para resgate por até um ano 
no Banco do Brasil. Nesse 
caso, o contribuinte po-
de reagendar o crédito dos 

valores de forma simples e 
rápida pelo Portal BB, ou 
ligando para a Central de 
Relacionamento BB pelos 
telefones 4004-0001 (capi-
tais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate a restituição no 
prazo de um ano, deverá 
solicitá-lo pelo Portal CAC, 
disponível no site da Receita 
Federal, acessando o menu 
“Declarações e Demons-
trativos > Meu Imposto de 
Renda” e clicando em “So-
licitar restituição não resga-
tada na rede bancária”.

Chile quer renacionalizar cobre e bens públicos estratégicos

A campanha pela re-
nacionalização do 
cobre e dos bens pú-

blicos estratégicos entregues 
às transnacionais durante o 
governo de Augusto Pino-
chet (1973-1990) tem sido 
impulsionada após a vitória 
de Gabriel Boric à presidên-
cia, em dezembro de 2021, 
e ao engajamento de refe-
rências históricas como Or-
lando Caputo ao processo 
constituinte, a partir de abril. 
Colhendo o resultado da 

mobilização, já nas primeiras 
semanas de janeiro, o projeto 
de Iniciativa Popular de Nor-
ma Constitucional 15.150 foi 
o primeiro a ultrapassar as 
assinaturas necessárias para 
que seja aceita sua tramitação 
na Convenção Constitucio-
nal, na Comissão de “Meio 
ambiente, direitos da natu-
reza, bens naturais comuns e 
modelo econômico.”

Segundo apuração do Bra-
sil 247, sobre a relevância da 
proposição, o representante 

do presidente socialista Sal-
vador Allende (1970-1973) 
no comitê executivo de Cor-
poração Nacional do Cobre 
(Codelco), e gerente da esta-
tal, responsável pelas empre-
sas nacionalizadas, Orlando 
Caputo vem contribuindo 
com o debate, sustentando 
a sua relevância para o pro-
gresso independente da na-
ção sul-americana.

“A nacionalização do co-
bre foi algo muito exitoso, 
reconhecido pelos econo-

mistas e historiadores como 
a principal transformação 
econômica, social e políti-
ca do Chile no século 20. 
Depois veio a desnaciona-
lização do cobre que, para 
nós, constitui um assalto 
ao país nos séculos 20 e 
21”, denunciou.  Caputo 
recordou que a política de 
esvaziamento da estatal em 
função da política do enri-
quecimento alheio atingiu 
em cheio não só a Codelco, 
mas o país. 

A COOTACOM – COOPERATIVA DE TRABALHADORES 
E AMIGOS DO COLÉGIO MILITAR LTDA. 

CNJP 06.041.638/0001-57 – NIRE 33.4.0004448-7 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, baseado nos Art. 45 letras a), b), c), d) e f) e o Art. 
57 letras d) e e) do Estatuto da COOTACOM, através de seu Diretor Pre-
sidente, ficam convocados todos os cooperados para a Assembleia  Ge-
ral Extraordinária a ser realizada dia 04/02/2022, em primeira convocação 
para as 08:00h, com presença de dois terços do número de associados; 
em segunda convocação para às 09:00h com presença da metade mais um 
dos associados; e em terceira e última convocação para ás 10:00h com no 
mínimo 10 (dez) associados, tendo como local para a realização a Sede da 
Cooperativa, Rua São Francisco Xavier, nº 262, Lojas 08 e 09, Tijuca, RJ, 
CEP 20.550-012, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1ª 
ELEIÇÃO DE DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

Redução dos impactos 
socioeconômicos das 
mudanças climáticas

Os impactos socioeconômicos muitas vezes são negli-
genciados quando se fala em mudanças climáticas. 

É difícil vislumbrar o impacto do clima em nossa vida 
cotidiana, e geralmente deixamos para o futuro a necessi-
dade de adaptação e redução de vulnerabilidades socioe-
conômicas.

A percepção do Brasil como indene a eventos extremos 
está mudando. Podemos hoje ter certeza que os efeitos 
das mudanças climáticas valem para todos. Isso ficou 
muito claro com a pandemia de Covid-19, que surge, se-
gundo especialistas, como um dos efeitos da destruição da 
natureza pelo homem. É necessário começar a reagir com 
planejamento e prevenção dos desastres naturais, evitando 
perdas para todos e sobretudo para os mais pobres, que 
são os mais expostos à crise climática.

Os impactos climáticos já estão presentes em nosso dia 
a dia; a seca na região Sul, nas bacias do Paraná e Para-
guai, está determinando perdas de safras agrícolas. Outros 
eventos, como as inundações no Sudeste e Nordeste, 
também vêm ocorrendo com mais frequência no Brasil. 
Já se apresentam aumentos consideráveis de temperaturas, 
anunciados por nuvens de poeira e desvios das chuvas, 
que impactam sobretudo o fornecimento de água.

Alguns dos impactos socioeconômicos decorrentes de 
eventos climáticos em zonas urbanas ou rurais são as per-
das das safras, da fertilidade do solo, da biodiversidade, da 
qualidade da água dos rios, da mobilidade e equipamentos 
urbanos, de moradias, de empregos, da qualidade de vida, 
dentre outros, com o consequente aumento da pobreza e 
dos riscos para as populações.

Não é possível admitir, por exemplo, que na próxima 
década ainda haja pessoas pobres sem acesso à água, esgo-
tamento sanitário, sem segurança hídrica, sem condições 
de vida digna. Para tanto é necessário que cada investi-
mento na área hídrica tenha foco nas medidas de miti-
gação e adaptação. Outros investimentos, sejam do setor 
público ou privado, devem ter foco na redução dos riscos 
climáticos e mitigação de seus efeitos.

Poucas empresas anunciam essa redução do custo 
climático. Grandes projetos imobiliários em zonas 
urbanas, por exemplo, ignoram a necessidade de um 
olhar mais abrangente para o seu entorno. Também os 
critérios de governança ambiental da agenda ESG (En-
vironmental, Social and Corporate Governance) – com 
tradução in Wikipedia (inglês) Governança Ambiental, 
Social e Corporativa – são pouco publicizadas pelas 
empresas à população em geral e ainda não represen-
tam grandes transformações que atraiam investidores e 
consumidores mais atentos às necessidades de redução 
dos efeitos econômicos e sociais gerados pela crise 
climática.

A redução dos custos socioeconômicos só será pos-
sível se houver um grande esforço para enfrentar esse 
desafio, com o engajamento de todos os atores sociais e 
especialmente das empresas, com uma visão que supere os 
objetivos de lucro imediato. O comprometimento com a 
mitigação dos efeitos e adaptação às mudanças climáticas, 
especialmente dos mais pobres, é um custo de transação 
a ser absorvido com mais transparência e divulgação de 
resultados.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/ME n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738 - Companhia Aberta de Capital Autorizado - Ata de Reunião do Conselho de Administração 
- Realizada em 19 de Janeiro de 2022 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 10 horas, na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participa-
ções S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, CEP: 04533-013. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 
a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 13°, parágrafo 5°, os membros do Conselho de Administração partici-
param da reunião por meio de videoconferência. 3. MESA: Presidente: Juan Majada; e Secretária: Angélica De Luca. 4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a realiza-
ção, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única, no valor total de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na Data de Emissão, nos termos da Instru-
ção nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”, “Instrução CVM 566”, “Notas Promissórias” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de distribui-
ção pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 476, de 16 de janei-
ro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Promissórias; (II) a autorização e delegação de 
poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da 
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a (a) contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediação da Oferta Restrita, sendo uma delas a instituição 
intermediária líder (“Coordenador Líder”), podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como celebrar o Contrato de Distribuição (conforme definido 
abaixo); (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, o agente mandatário, o custodiante, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), o agente fiduciário e 
o assessor(es) legal(is) (em conjunto, “Prestadores de Serviços”), podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como assinar os respectivos instru-
mentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Notas Promissórias e/ou da Oferta Restrita, bem como a celebração da cártula 
(“Cártula”), do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e de seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta 
Restrita; e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. 5. DELI-
BERAÇÕES: Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) nos termos da Instrução 
CVM 566, aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: A Emissão constituirá a 1ª (primeira) emissão de Notas 
Promissórias da Companhia; (b) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na 
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (d) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data da emissão das Notas Promissórias será a data de sua efetiva subscrição e integralização, a ser estabele-
cida na Cártula das Notas Promissórias (“Data de Emissão”); (e) Quantidade: Serão emitidas até 40 (quarenta) Notas Promissórias; (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Promissórias 
será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão; (g) Data de Vencimento e Pagamento do Principal e da Remuneração: As Notas Promissórias terão prazo de 
até 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias corridos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), sem prejuízo do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) e dos Eventos de Inadim-
plemento (conforme definido abaixo), vencendo-se, portanto, na Data de Vencimento, momento em que será pago aos titulares das Notas Promissórias o Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração 
correspondente devida até a respectiva data de pagamento; (h) Destinação dos Recursos: Os recursos captados pela Companhia por meio das Notas Promissórias serão destinados para o pagamento do preço 
de aquisição das ações de emissão da Rialma Transmissora de Energia III S.A. pela Companhia; (i) Preço de Subscrição, Forma de Integralização, Distribuição e Negociação: As Notas Promissórias serão 
depositadas para (a) distribuição no mercado primário e subscrita de acordo com os procedimentos da B3, exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado 
pela B3 (“MDA”), sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com as normas da B3 e as Notas Promissórias, concomitantemente à liquidação, depositadas eletronicamente em nome do titular no 
Sistema de Custódia Eletrônica da B3, e (b) negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as 
negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na 
Data de Emissão pelo Valor Nominal Unitário, exclusivamente por meio do MDA, de acordo com as normas e procedimentos da B3. Concomitantemente à liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas 
em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. Os detentores das Notas Promissórias, no momento da subscrição, deverão fornecer ao Coordenador Líder declaração, por escrito, atestando estar 
ciente de que: (i) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM; (ii) as Notas Promissórias estão sujeitas às restrições de negociação previstas na Instrução CVM 476, incluindo (1) que as Notas Promissórias serão 
ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM n° 30, de 11 de maio de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”); (2) que as 
Notas Promissórias poderão ser ofertadas a até 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas e integralizadas por até 50 (cinquenta) Investidores Profissionais; (3) que as Notas Pro-
missórias somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores qualificados, desde que decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos 
Investidores Profissionais, salvo na hipótese do lote de Notas Promissórias objeto do exercício de Garantia Firme pelo Coordenador Líder, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e do cumpri-
mento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476; e (iii) efetuaram suas próprias análises com relação à capacidade de pagamento da Companhia. O preço de subscrição e 
integralização poderá ser acrescido de ágio ou deságio na data de integralização, desde que ofertados em igualdade de condições aos investidores; (j) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Notas 
Promissórias serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para o valor total da Emissão, com a interme-
diação do Coordenador Líder. O compromisso de garantia firme seguirá os termos e condições a serem definidos no “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação de Notas Promissórias Comerciais da 1ª Emissão da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.”, a ser celebrado 
entre a Companhia e o Coordenador Líder da Oferta Restrita; (k) Forma, Circulação e Comprovação de Titularidade: As Notas Promissórias serão emitidas sob a forma cartular e depositadas perante o custo-
diante da guarda física. As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, de mera transferência de titularidade, do qual deverá constar a cláusula “sem garantia”. Enquanto objeto de depósito centraliza-
do, a circulação das Notas Promissórias se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará a Cártula das Notas Promissórias ao credor definitivo por 
ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado através da B3. Para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse da Cár-
tula emitida fisicamente. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato de posição de ativos emitido pela B3 quando as Notas Promissórias estiverem depositadas eletronicamen-
te na B3. O agente mandatário será responsável por operacionalizar o pagamento e a liquidação das Notas Promissórias, bem como de quaisquer outros valores devidos pela Companhia relacionados às Notas 
Promissórias; (l) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Promissórias, incluindo, mas não se limitando, ao Valor Nominal Unitário e à Remuneração, serão efetuados, pela Companhia, em 
conformidade com os procedimentos adotados pela B3, quando as Notas Promissórias estiverem depositadas eletronicamente na B3, ou na sede da Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos 
do agente mandatário, nos casos em que as Notas Promissórias não estiverem depositadas eletronicamente na B3 (“Local de Pagamento”). Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes das 
Notas Promissórias, os Titulares de Notas Promissórias no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior ao pagamento; (m) Atualização do Valor Nominal Unitário e Remuneração das Notas Promissórias: 
O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas 
médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme abaixo definido), 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida de spread ou sobretaxa de 1,30% (um inteiro e 
trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 
(conforme abaixo definido) decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo pagamento da Nota Promissória (exclusive), em consonância com os 
critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Nota Comercial - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão = (www.b3.com.br) a serem replicados na Cártula. A Remune-
ração será calculada de acordo com a fórmula prevista na Cártula; (n) Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: O Valor Nominal Unitário e a Remuneração serão integralmente pagos pela 
Companhia aos titulares das Notas Promissórias em uma única parcela, na Data de Vencimento das Notas Promissórias, ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate 
Antecipado Total ou de vencimento antecipado das Notas Promissórias em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido), conforme o caso; (o) Encargos Moratórios: Ocor-
rendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, sem prejuízo da Remuneração, os valores em atraso ficarão sujeitos, independentemente de aviso, notifi-
cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a (i) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante devido e não pago; e (ii) juros de mora não 
compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês pro rata temporis, sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”); 
(p) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, unilateralmente e a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Notas Promissórias, com 
o seu consequente cancelamento (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo é permitido mediante comunicação escrita aos titulares das Notas Promissórias, ao Agente Fiduciário e 
à B3, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis contados da data do resgate antecipado, informando a data do Resgate Antecipado Facultativo, a previsão do valor a ser pago a título de Resgate Anteci-
pado Facultativo e outras informações relevantes sobre o Resgate Antecipado Facultativo aos titulares das Notas Promissórias, com pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculado 
pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo. O pagamento das Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, com relação às Notas Promissórias (a) 
que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado 
em conformidade com os procedimentos operacionais do agente mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no 
parágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM 566; (q) Oferta de Resgate Antecipado: A qualquer momento, a Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado total das Notas Promissórias, com o conse-
quente cancelamento de tais Notas Promissórias, a ser endereçada a todos os Titulares das Notas Promissórias, sem distinção, sendo assegurado a todos os Titulares igualdade de condições para aceitar ou 
recusar, a seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Notas Promissórias por eles detidas, observados os termos das Cártulas das Notas Promissórias e da legislação aplicável. A Oferta de 
Resgate Antecipado Total deverá ser precedida de envio de comunicação individual aos Titulares das Notas Promissórias, com cópia ao Agente Fiduciário e à B3, com antecedência mínima de 15 (quinze) Dias 
Úteis contados da data em que se pretende realizar o pagamento da Oferta de Resgate Antecipado Total, ou por meio de aviso publicado nos termos da Cártula (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), o 
qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo, sem limitação: (i) a quantidade de Notas Promissórias objeto da Oferta de Resgate Antecipado Total, observado que a 
quantidade de Notas Promissórias deverá representar a totalidade das Notas Promissórias em Circulação; (ii) a data efetiva para o resgate antecipado, que será a mesma para todas as Notas Promissórias, e 
que deverá ocorrer em uma única data; (iii) o valor do prêmio devido aos Notas Promissórias em face do resgate antecipado, o qual não poderá ser negativo, caso haja; (iv) a forma e o prazo de manifestação à 
Companhia pelos Titulares que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado Total; e (v) demais informações necessárias para a tomada de decisão pelos Titulares e à operacionalização do resgate 
antecipado das Notas Promissórias dos respectivos Titulares de Notas Promissórias que indicaram seu interesse em participar da Oferta de Resgate Antecipado Total. Após a publicação do Edital de Oferta de 
Resgate Antecipado, os Titulares das Notas Promissórias que optarem pela adesão à referida oferta terão que se manifestar formalmente à Companhia, com cópia para o Agente Fiduciário, e em conformidade 
com o disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado. No prazo previsto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado a Companhia deverá realizar o pagamento do resgate antecipado total das Notas Pro-
missórias dos Titulares das Notas Promissórias, desde que a totalidade dos Titulares das Notas Promissórias aceitem a Oferta de Resgate Antecipado Total e a respectiva liquidação financeira, sendo certo que 
todas as Notas Promissórias serão resgatadas e liquidadas em uma única data (“Oferta de Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Titulares das Notas Promissórias em razão do resgate antecipa-
do devido deverão ser equivalentes ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso aplicável, até a 
data do efetivo resgate, e demais encargos devidos e não pagos, podendo, ainda, ser oferecido prêmio de resgate antecipado aos Titulares das Notas Promissórias, a exclusivo critério da Companhia, o qual 
não poderá ser negativo. O pagamento do Valor do Resgate Antecipado será realizado (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, ou (ii) 
mediante procedimentos adotados pelo agente mandatário, no caso de Notas Promissórias que não estejam depositadas eletronicamente na B3; (r) Hipóteses de Inadimplemento e Vencimento Antecipado: O 
Agente Fiduciário poderá considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes desta Nota Promissória e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário desta Nota 
Promissória acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive) e dos Encargos Moratórios eventualmente devidos, median-
te a ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado previstas na Cártula, a serem negociadas e definidas pela Diretoria da Companhia, bem como de quaisquer outros valores devidos pela 
Companhia nos termos da Cártula (“Eventos de Vencimento Antecipado”) Na hipótese de (i) ocorrência de qualquer evento de vencimento antecipado automático; ou (ii) não instalação de Assembleia de Titula-
res de Notas Promissórias para deliberação acerca de um evento de vencimento antecipado não-automático por falta de quórum, em segunda convocação, ou ainda de não ser aprovado pelos titulares de Notas 
Promissórias o não vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, inclusive se não for alcançado o quórum mínimo, em primeira e segunda convocação, para a referida deliberação, 
o Agente Fiduciário deverá considerar o vencimento antecipado das Notas Promissórias e proceder com o imediato envio de notificação à Companhia e à B3 neste sentido, observado o disposto nas Cártulas; 
(s) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista nas Notas Promissórias, se a data de vencimento da respectiva 
obrigação coincidir com data que não seja considerada um Dia Útil, conforme definido abaixo, até o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para fins das Notas 
Promissórias, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” qualquer dia que não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo; (t) Agente Fiduciário: a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, foi 
contratada pela Companhia para representar a comunhão dos interesses dos titulares das Notas Comerciais (“Agente Fiduciário”); (u) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas rela-
cionadas à Emissão e/ou às Notas Promissórias serão tratadas na Cártula. (II) aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, 
tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação do Coordenador Líder para 
a intermediação da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como celebrar o Contrato de Distribuição; (b) contratação dos 
Prestadores de Serviços, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais adita-
mentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Notas Promissórias e da Oferta Restrita, bem como a qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (threshol-
ds), especificações, ressalvas e/ou exceções aplicáveis aos eventos de vencimento antecipado das Notas Promissórias), bem como a celebração da Cártula, dos Contratos de Garantia, do Contrato de Distri-
buição e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e (III) aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos 
já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, nos termos das deliberações aqui previstas. 6. ENCERRAMEN-
TO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio. 
Mesa: Presidente - Juan Majada; Secretária - Angélica De Luca. São Paulo, 19 de janeiro de 2022. A presente ata é cópia fiel da original, que foi lavrada em livro próprio. Mesa: Angélica De Luca - Secretária

Electrolux lança desafio para  
arquitetos e designers de interiores 

A Archademy, pri-
meiro Market Ne-
twork de Arquite-

tura e Design de Interiores 
do Brasil, abre inscrições 
para a edição do seu Archa-
thon Electrolux 2022. O 
laboratório de concorrência 
em projetos arquitetônicos 
já é referência internacional, 
com 35 edições. Interes-
sados podem se inscrever 
entre 4 a 24 de janeiro pelo 
site www.archademy.com.
br/archathon. 

Podem participar da sele-
ção equipes com pelo menos 
1 formado nos cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo, De-
sign de Interiores ou Design 
de Produto. Nesta edição, os 
participantes serão seleciona-
dos por seus portfólios para a 
concepção e desenvolvimen-
to de solução arquitetônica 

para a Electrolux e Desen-
volvimento Imobiliário. A 
divulgação dos 30 escritórios 
classificados ocorrerá no dia 
26.

Para confirmar a inscri-
ção, é preciso realizar pa-
gamento, que varia de R$ 
199,00 (lote promocional) 
a R$ 399,00 (primeiro lote). 
O valor arrecadado será re-
vertido integralmente para 
o projeto social Casa 1, que 
é projeto de sociedade civil 
que tem como propósito a 
acolhida de jovens entre 18 e 
25 anos que foram expulsos 
de casa pela família por suas 
orientações afetivas sexuais 
e identidade de gênero. O 
trabalho corre em parale-
lo às atividades do Centro 
Cultural e da Clínica So-
cial, com todos os serviços 
ofertados gratuitamente. O 

projeto vencedor receberá 
um prêmio, no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) em produtos da mar-
ca Electrolux. Mas todos 
os escritórios participantes 
ganham 3 anuidades da Co-
munidade Archademy PRO, 
totalizando R$ 2.010,00.

A ideia do evento é reve-
lar talentos, promover ne-
tworking e criar conexões 
entre a classe profissional 
e grandes marcas do seg-
mento. “Nosso objetivo é 
oferecer um ambiente que 
permita experimentação, 
aprendizado, liberdade cria-
tiva e dinâmicas que propi-
ciem a troca de experiên-
cias, conteúdos práticos e 
vivência aos participantes 
no desenvolvimento de no-
vas soluções de interiores, 
de forma colaborativa e 

inovadora, considerando as 
demandas de uso do espaço 
da atual sociedade”, diz An-
na Rafaela, Diretora de Co-
municação da construtech. 

.“A mais nova edição da 
Archathon Electrolux 2022 
reflete não somente nosso 
trabalho e atuação no terri-
tório de produtos de linha 
branca, mas sobretudo o 
nosso interesse no desen-
volvimento de soluções em 
produtos e serviços para 
nossos consumidores, sob 
o olhar de relevantes pro-
fissionais de arquitetura do 
mercado. Temos certeza 
de que essa parceria só tra-
rá bons frutos e desejamos 
boa sorte a todos os parti-
cipantes”, finaliza Nelson 
Scarpin, Diretor de Novos 
Negócios da Electrolux 
América Latina. 

Gestão do Hopi Hari se manterá à frente do parque

A gestão do Parque 
Temático Parque 
Hopi Hari acaba 

de obter decisão favorável, 
proferida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo, para suprimir, da As-
sembleia Geral de Credores 
marcada para o próximo dia 
2 de fevereiro, a possibilida-
de de afastamento de seus 
administradores. A infor-
mação é da atual adminis-

tração do parque.
De acordo com o advo-

gado do Hopi Hari, Felipe 
Genari, em decisão profe-
rida na última quarta-feira 
(19), o Tribunal de Justiça 
entendeu que não caberia 
aos credores decidir acerca 
do afastamento de sua atu-
al gestão, já que a lei atribui 
essa decisão ao juiz do pro-
cesso e não aos credores, 
e, ainda assim, apenas em 

hipóteses excepcionais, a 
substituição da gestão do 
devedor em recuperação ju-
dicial.

Com isso, a pretensão 
de afastamento da gestão 
sustentada pelo Credor Si-
lo, segundo a atual gestão, 
foi afastada por decisão de 
Segunda Instância, e a As-
sembleia de Credores se li-
mitará à análise e aprovação 
do plano de recuperação ju-

dicial apresentado.
A Procuradoria-Geral de 

Justiça (Ministério Público 
atuante perante o Tribunal 
de Justiça de São Paulo) 
emitiu parecer favorável à 
tese defendida pelo Hopi 
Hari no sentido da ilegali-
dade de sujeitar o devedor 
em recuperação judicial à 
proposta alternativa de pa-
gamento apresentada por 
terceiros.
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Três perguntas: Open Economy, o próximo estágio
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Peterson Santos, 
CEO da Trio, sobre 

a Open Economy, conceito 
que já está sendo construí-
do no Brasil tendo alicerces 
como o Open Banking e o 
Open Insurance.

O que é a Open Eco-
nomy?

Podemos pensar na 
Open Economy como a 
evolução e convergência 
entre Open Data e Sharing 
Economy. Estamos falan-
do de um mundo onde a 
tecnologia assegure as in-
formações numa (ou mais) 
rede para troca de bens ou 
dados, onde as pessoas te-
nham acesso facilitado e 
oportunidades de escolha. 
Para que possamos sentir 
os benefícios, é impres-
cindível que a experiência 
individual e coletiva sejam 
positivas e analisadas em 
conjunto.

Geralmente, empresas 
alinhadas à mentalidade 
Open Economy, como 
Uber, iFood, AirBnb ou 
Nubank, são transparentes 
sobre como operam e trans-
formam profundamente os 
mercados onde se instalam. 
Os benefícios têm grande 
impacto no consumidor 
final, ou como chamamos 

em tecnologia, o usuário do 
produto/serviço.

Como você avalia o 
caminho que está sendo 
percorrido pelo Brasil pa-
ra chegar ao Open Eco-
nomy?

Muito positiva, se pe-
garmos como exemplo a 
regulamentação do Open 
Finance que está sendo ca-
pitaneada pelo Banco Cen-
tral. O brasileiro sempre 
teve os 5 grandes bancos 
como “opção” para realizar 
todos os serviços financei-
ros que precisa: da pou-
pança ao financiamento do 
carro, passando pela conta 
empresarial e solicitação de 
crédito. Graças a esta regu-
lamentação, o brasileiro tor-
na-se dono dos seus dados 
para conseguir juros meno-
res, melhores propostas e 
melhores produtos. Novas 
leis para tirar impostos so-
bre startups trazem tam-
bém muitas oportunidades 
para que ideias surjam e ga-
nhem corpo.

O ecossistema de inova-
ção no Brasil está aquecido 
e já se compartilha o pensa-
mento de que investidores 
nacionais devem investir em 
empresas nacionais, fomen-
tando ainda mais o produto 
interno. São fatores que me 
deixam esperançoso sobre 
estarmos desenvolvendo o 

melhor terreno para a Open 
Economy.

Como a Open Eco-
nomy pode ser explorada 
pelas empresas?

Elas precisam correr. 
Novos conceitos surgem 
para atrair a atenção das em-
presas o tempo todo. Basta 
pegarmos o que aconteceu 
recentemente com o ESG. 
Hoje, muitas empresas sa-
bem que possuem capital 
humano, abrem espaço pa-
ra a diversidade e investem 
pesado em branding, mas 
ainda poucas entendem que 
podem se tornar fintechs 
e melhorar de forma ex-
ponencial a experiência de 

seus beneficiários diretos, 
colaboradores e clientes. 
Quem sabe até criar um no-
vo ramo de atuação.

O mundo Open Data 
traz oportunidades inima-
gináveis, mas é imprescin-
dível entender que é ne-
cessário mais do que obter 
os dados. É preciso enri-
quecer, nutrir e entregar 
experiência baseada neles, 
que traga valor inestimável 
ao cliente. Veremos em-
presas que vão se trans-
formar totalmente nos 
próximos meses e anos. 
As que capitanearem essa 
transformação digital no 
seu nicho, terão todas as 
chances a seu favor.

Evangélicos querem 
votação presencial na  
PL dos Cassinos

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), da 
bancada evangélica da Câmara, fez um apelo ao presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para que o projeto que 
legaliza os cassinos no país não seja votado de forma 
remota na volta do recesso. Mas, por causa da nova onda 
de Covid-19, Lira anunciou que as sessões serão 100% 
virtuais. Otoni defende que a pauta é sensível e deve ser 
discutida presencialmente pelos parlamentares. Uma saída 
seria mobilizar a bancada para pressionar Lira a retirar o 
projeto de pauta.

Deputado pede fim do  
ICMS dos combustíveis

O deputado Filippe Poubel (PSL) pediu ao presidente 
da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), que coloque 
em votação com urgência, após o recesso, o seu Projeto 
de Lei 5125/2021, que zera a cobrança do ICMS sobre 
os combustíveis no estado. Ele argumenta que o fim do 
congelamento do imposto pelos estados acaba em fevereiro, 
o que vai tornar os combustíveis ainda mais caros.

Números recordes nos 
cartórios

Foi grande o movimento 
nos cartórios no ano passado. 
Em meio à pandemia, eles 
registraram números recordes: 
77,1 mil divórcios e 226 mil 
inventários. Os volumes são os 
maiores desde 2007, quando 

RNI: Plano de negócio tem o  
melhor resultado dos últimos 7 anos
Prévia do 4T21 da 

construtora e incor-
poradora RNI, do 

grupo Empresas Rodobens, 
indica resultados superiores 
aos últimos sete anos. A 
empresa, que completou 30 
anos de atuação no Brasil, 
lançou oito empreendimen-
tos em 2021, com a soma 
de R 761 milhões em VGV, 
aumento de 30% com rela-
ção ao ano anterior. A RNI, 
com capital aberto desde 
2007, tem o seu radar volta-
do para as regiões do agro-
negócio.

Apenas no último tri-
mestre de 2021 a incorpo-
radora lançou dois empre-
endimentos - Origem do 
Sol (Várzea Grande/MT) e 
RNI Reserva Clube (Grava-
taí/RS) - totalizando R 281 
milhões em VGV, resultado 
256% superior a 3T21. 

A RNI registrou um vo-
lume de vendas brutas de 
R 841 milhões e em ven-

das líquidas, R 642 milhões, 
dados dos últimos doze 
meses. As vendas brutas 
tiveram um crescimento 
de 17% em comparação a 
2020 e de 12% em relação 
ao 3T21. Já as vendas líqui-
das tiveram crescimento de 
15% comparado com 2020 
e 8% com o 3T21.

A incorporadora diz que 
obteve recorde de unidades 
financiadas em 2021, com 
o total de R 228 milhões. 
No 4T21, o volume de fi-
nanciamentos atingiu R 106 
milhões, resultado 199% 
superior ao mesmo período 
de 2020 e 131% acima que 
o obtido em 3T21, isso in-
fluenciou expressivamente 
em geração de caixa dentro 
do trimestre.

“A prévia de resultados 
do último trimestre de-
monstra a assertividade do 
plano de negócios da com-
panhia atuando fora dos 
grandes centros e nas regi-

ões voltadas para o agrone-
gócio. Além de residenciais 
com modernas instalações 
e ampla área de convívio, a 
RNI busca compreender o 
perfil do brasileiro que quer 
adquirir uma casa própria 
entregando residenciais de 
qualidade, não se esque-
cendo da missão de trans-
formar e desenvolver as 
regiões onde atua, além de 
melhorar a infraestrutura 
local”, ressalta o CEO da 
RNI, Carlos Bianconi.

Presente em 12 estados 
brasileiros e 59 cidades, parte 
da conquista da RNI se dá ao 
projeto de expansão nacional 
que acompanha o crescimen-
to exponencial das regiões 
do agronegócio. Além disso, 
o programa Casa Verde e 
Amarela, no segmento faixa 
3, também é o produto que 
impulsionou este crescimen-
to.

Em 2021 a companhia lan-
çou oito empreendimentos 

-- Garden RNI (Bady Bas-
sitt/SP), Smart Haus (Blu-
menau/SC), Moradas Parque 
(Pacatuba/CE), Bosque dos 
Ipês (Campo Grande/MS), 
RNI Reserva Igara (Cano-
as/RS), Magnólia (Ribeirão 
Preto/SP), Origem do Sol 
(Várzea Grande/MT) e RNI 
Reserva Clube (Gravataí/RS) 
-- totalizando R 761 milhões 
em VGV e 30% superior ao 
realizado em 2020.

Além do imobiliário, a 
Rodobens tem atuação nos 
segmentos financeiro e de 
varejo automotivo -- Ban-
co, Consórcio, Corretora de 
Seguros, Leasing & Loca-
ção, Automóveis e Veículos 
Comerciais. A RNI partici-
pa do programa governa-
mental Casa Verde Amarela 
(antigo Minha Casa Minha 
Vida), com os seus empre-
endimentos no segmento 
faixa 3. Com atuação nacio-
nal, o grupo tem tradição 
de mais de 70 anos.

FGV aponta os desafios do mercado imobiliário

O Instituto Brasilei-
ro de Economia 
da Fundação Ge-

tulio Vargas (FGV Ibre) 
promove no dia 24 de janei-
ro, segunda-feira, às 14h, no 
canal da FGV no Youtube, 
o webinar “Os desafios do 
mercado imobiliário”. Em 
pauta estarão o novo indi-
cador lançado pela Funda-
ção – o Índice de Variação 
de Aluguéis Residenciais 

(Ivar) – e o cenário do mer-
cado imobiliário brasileiro.  
O encontro virtual tem ins-
crições gratuitas, será trans-
mitido pelo canal da FGV 
no YouTube e contará com 
a participação do Quinto-
Andar, empresa do setor 
imobiliário.

O novo índice da FGV 
foi elaborado com base nos 
contratos de locação novos 
e nas negociações de con-

tratos já assinados entre in-
quilinos e proprietários de 
quatro capitais brasileiras 
– Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. O índice também 
usa como base informações 
dos imóveis.

Participam do debate on-
-line Paulo Picchetti, pes-
quisador do FGV Itre e um 
dos responsáveis pela meto-
dologia do Ivar; Ana Maria 

Castelo, coordenadora de 
Projetos da Construção do 
FGV Ibre; e Alberto Ajzen-
tal, professor da FGV EA-
ESP. Os especialistas irão 
contar com a medição de 
Solange Monteiro, Editora 
da revista Conjuntura Eco-
nômica. Os interessados 
podem se inscrever e obter 
mais informações por este 
link (https://evento.fgv.br/
mercadoimobiliario_ivar/).

Advogado Humberto 
Martins

passou a ser possível realizar 
esses procedimentos fora 
do Judiciário. O advogado 
Humberto Martins, 

especialista em Usucapião em Cartório, diz que o aumento 
da procura duplicou no segundo semestre de 2021 no Estado 
do Rio de Janeiro.

Doação para  
cientistas da Uezo

Em meio ao surgimento de novas variantes do coronavírus, 
o deputado Coronel Jairo (SSD) apresentou um projeto de lei 
na Alerj que prevê a destinação de R$ 10 milhões do Fundo 
Especial da Alerj para a Comissão Científica de Estudos para 
Prevenção e Controle de Doenças Infectocontagiosas da 
Universidade Estadual da Zona Oeste (Cepdic-Uezo).

Turismo pensado fora da caixa

Apostar em experiências que fujam do lugar-comum e, 
de quebra, levar “na bagagem” novos aprendizados. Essa 
é a base do turismo de experiência, tema defendido pela 
deputada Adriana Balthazar (Novo) para fomentar o setor 
e gerar empregos em lugares fora do eixo tradicional.

Divulgação Trio

Agência Câmara

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

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

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Medição da produção de 
petróleo e gás terá novas regras

Gafisa se concentra em médio e alto padrão

Bancos chineses compram divisas em 2021

A Gafisa, uma das 
principais incorpo-
radoras e constru-

toras do Brasil, reportou sua 
prévia operacional do 4º tri-
mestre de 2021. A incorpo-
radora atingiu R 1,7 bilhão 
de Valor Geral de Vendas 
(VGV) em lançamentos, 
superando o guidance de 
R 1,5 bilhão previsto pa-
ra o ano. As vendas brutas 
acumuladas no ano de 2021 
atingiram R 754,8 milhões, 
alta de 46% na comparação 
com o ano de 2020.

No trimestre, foram 
lançados três empreendi-
mentos totalizando R 685 
milhões em Valor Geral 
de Vendas, com destaque 
ao Tonino Lamborghini 
San Paolo, localizado nos 
Jardins, em São Paulo. A 
Gafisa está presente em 
40 cidades e 19 estados de 
todo o país. Também no 
trimestre foram lançados 
três empreendimentos to-
talizando R 685 milhões 
em Valor Geral de Vendas, 
com destaque ao Tonino 

Lamborghini San Paolo, 
localizado nos Jardins, em 
São Paulo.

Além dos empreendi-
mentos lançados no trimes-
tre, foram lançados outros 
quatro empreendimentos, 
totalizando R 436 milhões 
em Valor Geral de Vendas 
(VGV), em estágio de pré-
-lançamento, com estande 
e campanha publicitária em 
vigor. O destaque é para o 
empreendimento Stratos, 
localizado no Itaim, na ca-
pital paulista.

Os bancos chineses 
registraram uma 
compra líquida de 

divisas em 2021, pois a taxa 
de câmbio do iuan perma-
neceu geralmente estável e 
os fluxos de capital trans-
fronteiriços foram man-
tidos de forma razoável e 
ordenada.

Os credores chineses 
compraram US$ 279,7 bi-
lhões em moedas estran-
geiras e venderam US$ 
233,7 bilhões em dezem-
bro, resultando em uma 
compra líquida de US$ 46 
bilhões, informou a Admi-
nistração Estatal de Divi-
sas (AED) em um comu-
nicado.

Em 2021, os bancos con-
tabilizaram uma compra lí-
quida de US$ 267,6 bilhões, 
mostraram os dados.

A moeda chinesa per-
maneceu geralmente está-
vel em um nível razoável 
e equilibrado em 2021, em 
meio aos esforços do país 
para equilibrar o controle 
epidêmico e a recuperação 
econômica, disse Wang 
Chunying, subchefe da 
AED.

Os sólidos fundamentos 
e esforços de longo prazo 
da China para expandir a 
abertura bidirecional do 
mercado de capitais ajuda-
rão a manter o fluxo de ca-
pital transfronteiriço está-

vel, de acordo com Wang.
O país aproveitará ple-

namente o papel da taxa de 
câmbio de iuan como um 
estabilizador automático no 
ajuste da macroeconomia e 
dos pagamentos internacio-
nais, observou Wang, acres-
centando que o mercado 
de divisas da China deverá 
manter a estabilidade geral 
e ter um desenvolvimento 
mais equilibrado em 2022

Segundo a Agência Xi-
nhua, dados prévios indica-
ram que as reservas cambiais 
da China expandiram-se para 
US$ 3,2502 trilhões no final 
de dezembro, um aumento 
de US$ 27,78 bilhões ante o 
mês anterior.

Começou uma con-
sulta pública de 60 
dias sobre a revi-

são do Regulamento Técni-
co de Medição de Petróleo 
e Gás Natural (RTM). A au-
diência pública será virtual, 
em 5 de abril, das 14 às 18h.

O Regulamento Técnico 
de Medição, elaborado pela 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) em conjun-
to com o Inmetro (anexo à 
Resolução Conjunta ANP/
Inmetro nº 1, de 2013), 
traz requisitos aplicáveis 
aos sistemas de medição de 
instalações de produção e 
transporte de petróleo e gás 
natural.

Segundo a ANP, esses 
sistemas de medição têm 
impacto direto na arre-
cadação de participações 
governamentais (como 
royalties), na gestão de 
reservatórios, no contro-
le operacional de equipa-
mentos e nos contratos de 
transporte de gás natural. 
“O objetivo da revisão é 
aprimorar o equilíbrio do 

custo regulatório, imposto 
às empresas pelos requisi-
tos de medição, reduzindo 
ou eliminando determina-
ções, sem que isso gere um 
risco metrológico”. Expli-
cou a agência em nota.

A principal alteração 
proposta é a criação de ca-
tegorias de vazão de acor-
do com as características 
de produção do campo e 
com a realidade na qual 
as empresas estão inseri-
das. Assim, sistemas de 
medição de baixa vazão 
(como campos marginais) 
passarão a contar com re-
quisitos mais flexíveis, re-
duzindo os custos regula-
tórios de campos de baixa 
produção e aumentando 
a atratividade de investi-
mentos neste setor. Já sis-
temas de medição de alta 
vazão (como campos do 
pré-sal) passarão a contar 
com requisitos adicionais, 
garantindo uma maior 
qualidade de medição so-
bre os grandes volumes e 
diminuindo a ocorrência 
de falhas ou indisponibili-

dade destes sistemas.
A ANP acrescentou que a 

nova proposta foi construí-
da a partir de uma análise 
de impacto regulatório, que 
identificou que o Regula-
mento Técnico de Medição, 
vigente atualmente, não faz 
significativa diferenciação 
entre as exigências requeri-
das às empresas reguladas, 
independentemente das ca-
racterísticas de produção ou 
da realidade na qual estão 
inseridas.

Minuta

A minuta de resolução, 
traz também, outras pro-
postas de aprimoramentos, 
frutos da experiência de au-
torização e fiscalização dos 
mais de três mil pontos de 
medição existentes no país. 
Algumas dessas modifica-
ções, são oriundas de plei-
tos consolidados das em-
presas envolvidas e, outras 
são motivadas pela intensa 
evolução tecnológica e me-
trológica que acompanha o 
setor.
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