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Desemprego segue acima de 
período anterior à pandemia
São 6 anos de taxa de desocupação de 2 dígitos

No trimestre encerrado 
em novembro, a taxa 
de desocupação no país 

caiu para 11,6%, com diminuição 
de 10,6% no número de desem-
pregados, uma redução de 1,5 
milhão de pessoas entre os deso-
cupados. A queda em relação ao 
trimestre anterior foi de 1,6 ponto 
percentual, e o número de pessoas 
sem ocupação é 12,4 milhões. Na 
comparação com o mesmo perío-
do de 2020, a queda foi de 14,5%, 
com 2,1 milhões a menos.

Os dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua do IBGE, po-
rém, mostram que o desemprego 
segue acima dos níveis anteriores 
à pandemia. Em setembro-outu-
bro-novembro de 2019, a taxa de 
desocupação era de 11,3%.

Segundo o instituto, entre o tri-
mestre encerrado em agosto e o 
período encerrado em novembro, 
3,2 milhões de pessoas consegui-
ram entrar no mercado de traba-
lho, um aumento de 3,5% no nú-
mero de pessoas ocupadas.

Análise realizada pelo Instituo 
de Estudos de Desenvolvimento 
Industrial (Iedi) adverte para o fa-
to de que “não há muitos motivos 
para comemoração. O lado bom 
é que a ocupação está subindo, e 

Preços futuros do petróleo apontam
alta de 12% e gás natural de 58%
Pressões inflacionárias ampliadas por alimentos e energia

É provável que a inflação per-
maneça elevada este ano, 
estima os analistas do Fun-

do Monetário Internacional (FMI) 
Jorge Alvarez e Philip Barrett. “Os 
ganhos de preços este ano terão 
uma média de 3,9% nas economias 
avançadas e 5,9% nos mercados 
emergentes e economias em desen-
volvimento, antes de diminuir no 
próximo ano, de acordo com nos-
sa atualização de janeiro do World 
Economic Outlook.”

Se as expectativas de inflação 
permanecerem “bem ancoradas” e 
a pandemia dê uma trégua, “a infla-
ção mais alta deve desaparecer à me-
dida que os problemas da cadeia de 
suprimentos diminuem, os bancos 
centrais aumentam as taxas de juros, 

e a demanda se incline mais para 
serviços novamente, em vez de con-
sumo intensivo de bens”, estimam 
no artigo “Pressões inflacionárias 
globais ampliadas com ganhos de 
preços de alimentos e energia”.

Mas há perspectivas ruins em 
energia e alimentos. Os contratos 
futuros de petróleo indicam que os 
preços subirão cerca de 12% este 
ano, com o gás natural ficando até 
58% mais caro. Esses aumentos 
para ambas as commodities se-
riam consideravelmente menores 
do que seus ganhos no ano pas-
sado. Alvarez e Barrett acreditam 
que seriam seguidos pela queda 
dos preços em 2023, à medida que 
os desequilíbrios entre oferta e de-
manda diminuíssem.

Quanto aos preços dos alimen-
tos, provavelmente subirão a um 
ritmo mais moderado, de cerca de 
4,5% este ano, e cairão no próximo 
– após um aumento de 23,1% no 
ano passado, segundo a FAO, or-
ganismo da ONU para agricultura 
e alimentação. “Isso deve aliviar as 
pressões de gastos para milhões 
de pessoas em todo o mundo, es-
pecialmente em países com renda 
mais baixa”, estima o FMI.

Os custos crescentes de energia 
foram os principais motores da in-
flação, especialmente na Europa, 
depois que os preços dos com-
bustíveis fósseis quase dobraram 
no ano passado. O aumento dos 
preços dos alimentos também im-
pulsionou.

a desocupação, diminuindo. Do 
lado negativo, continuamos com 
uma taxa de desemprego de 2 dí-
gitos, elevadíssima subocupação 
por insuficiência de horas traba-
lhadas, informalidade em níveis 
recordes, rendimentos em nítido 
retrocesso e massa salarial enco-
lhendo”.

Aponta ainda o Iedi que, a 
contar pela taxa de desocupação, 
o impacto adverso da pandemia 
foi dissipado ao recuar de 14,4% 
no trimestre findo em nov/20 

para 11,6% em igual período de 
2021, voltando a um patamar 
próximo ao de 2018-2019. O 
problema é que este patamar já 
era muito elevado. São 6 anos de 
desemprego de dois dígitos. Ou 
seja, desde a deposição de Dil-
ma Roussef  o desemprego não 
dá trégua.

O Iedi lembra que estudos 
econômicos indicam que quanto 
mais tempo uma pessoa fica sem 
emprego mais difícil é retornar ao 
mercado de trabalho. Página 3

Maioria das vagas é de informais, com salário baixo

Spread volta
a aumentar
e eleva taxa
de juros

No ano passado, a taxa de ju-
ros no crédito livre para pessoas 
físicas subiu de 7,92 pontos per-
centuais e fechou o ano num pa-
tamar de 45,12%. A maior parcela 
desse aumento veio do custo de 
captação de recursos, que subiu 
5,20 pontos percentuais ao lon-
go do último ano, em linha com 
o aumento da taxa básica de ju-
ros, a Selic, que passou de 2% 
para 9,25% no mesmo período. 
O spread também aumento, com 
uma elevação de 2,72 pontos per-
centuais. Os dados são do Banco 
Central.

A taxa do rotativo do cartão 
de crédito passou de abusivos 
327,8% em dezembro de 2020 pa-
ra espantosos 349,6% ao final de 
2021.

A taxa média de juros (pesso-
as e empresas) finalizou 2021 em 
24,4% a.a., elevação de 6 p.p. após 
redução de 4,2 p.p. em 2020. O 
spread geral das taxas de juros si-
tuou-se em 15,8 p.p., aumento de 
1,4 p.p. em 2021 após redução de 
3,4 p.p. em 2020. No mês, os in-
dicadores cresceram 0,4 p.p. e 0,5 
p.p., respectivamente.

Diante da alta dos juros, a taxa 
de inadimplência das famílias com 
recursos livres encerrou o ano de 
2021 em 4,37%, 0,1 ponto per-
centual acima do nível observado 
em novembro e 0,21 ponto per-
centual acima do nível observado 
em dezembro de 2020.

Na avaliação dos economistas 
da Boa Vista, a elevação da inadim-
plência ao longo do último ano já 
era esperada, dado que o cenário 
econômico não era um dos mais 
favoráveis. A inflação elevada pe-
sou sobre o orçamento das famílias 
em diversas frentes, da conta de luz 
a itens básicos como alimentos e 
bebidas, e o aumento na taxa de ju-
ros também dificultou o processo 
de recuperação de crédito.

Vale ressaltar que a inadimplên-
cia das famílias ainda se encontra 
em níveis historicamente baixos 
devido às postergações e aos auxí-
lios do governo durante a pande-
mia. Em 2021 esses auxílios foram 
menos substantivos e de menor al-
cance, algo que também contribuiu 
para elevar a inadimplência.

O indicador de Demanda por 
Crédito da Boa Vista registrou alta 
de 13,2% em dezembro na com-
paração interanual e de 18,1% na 
variação acumulada em 12 meses. 
Contudo, requer atenção a queda 
de 9,9% entre os meses de no-
vembro e dezembro., algo que 
pode antecipar uma desaceleração 
da concessão para 2022.

Comércio China-
Rússia em 2021 
atinge nível 
recorde

China e Rússia alcançaram um 
volume recorde de comércio bi-
lateral em 2021, com um cresci-
mento anual de 26,6%, superando 
900 bilhões de iuans (aproxima-
damente US$ 140 bilhões), infor-
mou a Administração Geral de 
Alfândegas chinesa nesta quinta-
-feira.

As exportações da China apre-
sentaram um aumento anual de 
24,7%, alcançando 436,43 bilhões 
de iuans no ano passado, sendo 
este o sexto ano consecutivo com 
registro de crescimento anual. As 
importações subiram 28,2% em 
relação ao ano anterior, chegando 
a 512,23 bilhões de iuans.

No ano passado, mais de 60% 
das importações vindas da Rús-
sia foram de produtos minerais 
e energia, com as importações de 
carvão e gás natural crescendo 
148,7% e 70,5%, respectivamente.

A China também incrementou 
acentuadamente suas importações 
de produtos agrícolas provenien-
tes da Rússia. As importações de 
carne bovina atingiram 20 mil to-
neladas entre janeiro e dezembro, 
um aumento anual de 210,2%, 
enquanto as importações de óleo 
de sementes aumentaram 56% 
anualmente, conforme mostram 
os dados.

No mesmo período, a China 
exportou 268,45 bilhões de iuans 
em produtos mecânicos e elétri-
cos para a Rússia, representando 
um aumento anual de 32,5% e 
respondendo por 61,5% do total 
de exportações chinesas para os 
russos, 3,6 pontos percentuais a 
mais que no ano anterior.

Marcos de Paula, Prefeitura RJ
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Cem anos de Leonel Brizola
Por Luiz Eduardo 
Motta

Neste ano de 2022, 
comemoramos o 
aniversário de Le-

onel Brizola, que nos deixou 
repentinamente em 2004. 
Quando faleceu, Brizola 
estava vivendo o seu pior 
momento político depois 
de duas eleições malogradas 
para prefeito e senador do 
RJ. Mas, com o passar dos 
anos, o seu nome foi cada 
vez mais reconhecido pela 
nova geração de militantes 
que reconhecem nele uma 
das principais lideranças da 
esquerda brasileira.

Nada mais justo para o 
seu nome e legado político 
de intenso combate à dita-
dura militar, às oligarquias 
brasileiras e ao projeto ne-
oliberal que começou a 
despontar – ainda que não 
completamente – na última 
década do século 20 no Bra-
sil.

Entretanto, o fogo lan-
çado contra Brizola e ao 
trabalhismo não se limitou 
ao campo da direita, mas 
também pela esquerda, que 
teve como sua matriz a pro-
dução intelectual da USP 
nos anos 1960 e teceu um 
combate incessantemente 
ao Iseb, ao PCB e aos po-
líticos nacionalistas de es-
querda que certamente ti-
veram na figura de Brizola 

a sua maior expressão. E a 
principal materialização dis-
so foi a formação do PT, 
que criticava tenazmente 
em seus primeiros anos de 
existência todo o legado da 
esquerda pré-1964, particu-
larmente os que advogavam 
pelo nacionalismo popular.

Brizola representou me-
lhor do que ninguém em 
nosso país aquilo que fora 
denominado de terceiro-
-mundismo, i.e., sua posi-
ção política era uma clara 
defesa da libertação nacio-
nal e anti-imperialista pre-
sente nos chamados países 
do Terceiro Mundo.

Se compararmos o brizo-
lismo com outros congêne-
res, a exemplo do peronis-
mo de esquerda liderado 
por John William Cooke 
– cuja obra e liderança polí-
tica influenciou diretamente 
as organizações revolucio-
nárias peronistas a exemplo 
dos Montoneros e das FAP 
(Forças Armadas Peronis-
tas) – vamos encontrar vá-
rias semelhanças.

Brizola, tal como Cooke, 
defendeu o nacionalismo 
popular revolucionário (no 
Brasil, o principal divulga-
dor e sistematizador dessa 
ideologia foi Paulo Schilling 
em seu livro Como se coloca a 
direita no poder) como uma 
ideologia e projeto político 
que antecipava o caminho 
do socialismo de base na-

cional (Brizola denominava 
de “socialismo moreno” es-
se socialismo nacional).

O próprio Cooke cita nu-
ma passagem em sua obra 
Informe a las bases essa conver-
gência das lideranças naciona-
listas populares: “Mas a luta 
anti-imperialista – que, di-
gamos, é ao mesmo tempo 
a luta social – é ‘comunis-
mo’ ou ‘castrocomunismo’ 
para um regime que não 
compreende que o castris-
mo, peronismo, brizolis-
mo, caamañismo etc. são as 
formas nacionais que toma 
um mesmo processo de di-
mensões latino-americanas 
e universais”. Brizolismo 
significava, então, uma for-
ma de socialismo nacional 
calcada na luta de libertação 
nacional e anti-imperialista 
e ia ao encontro de outras 
tendências similares no 
continente americano.

Laclau foi muito preciso 
na sua desconstrução da 
noção de populismo em-
pregada pela USP via Fran-
cisco Weffort e Octavio 
Ianni. O populismo de es-
querda, ou o nacionalismo 
popular revolucionário, não 
era nenhum dique de cons-
ciência critica da classe tra-
balhadora. Contrariamente 
a isso, expressava uma ideo-
logia que tinha como centro 
a contradição povo x bloco 
no poder.

O conceito de povo 

abrange as mais distintas 
classes e grupos sociais que 
têm como oposição o mo-
delo excludente vigorado 
pelas frações que represen-
tam o capital monopolista 
financeiro e industrial, co-
mo também as oligarquias 
agrárias. Não podemos 
menosprezar, como fize-
ram no passado certos in-
telectuais e o próprio PT 
no seu nascedouro, as lutas 
e as mobilizações de massa 
constituídas nos anos 1960 
no Brasil e que atingiram 
diferentes esferas da políti-
ca e da cultura (vide o Cine-
ma Novo, o CPC da UNE, 
as Ligas Camponesas, por 
exemplo).

Ao retornar para o Brasil 
em 1979, Brizola encontrou 
um ambiente bem adverso 
a seu passado por parte da 
dita “nova esquerda”. Mas, 
mesmo assim, recriou o 
PTB (depois PDT) e reu-
niu em torno de si antigas 
lideranças e intelectuais 
identificadas com o nacio-
nalismo popular revolucio-
nário (a maioria oriunda 
do exílio no México) como 
Neiva Moreira, Francisco 
Julião, Theotônio dos San-
tos, Vânia Bambirra, Darcy 
Ribeiro, Flávio Tavares, e 
se juntaram a outros po-
líticos e intelectuais mais 
identificados com o traba-
lhismo tradicional e com a 
social-democracia (chama-

da também de “socialismo 
democrático” termo bas-
tante empregado por Pedro 
Celso Uchôa Cavalcanti que 
era um dos quadros intelec-
tuais na fundação do PTB/
PDT).

Com a criação da nova si-
gla, PDT, a ideologia nacio-
nalista popular encontrou 
neste partido o seu espaço 
de excelência. Mesmo que 
o PDT absorvesse outras 
tendências, o nacionalismo 
popular revolucionário era 
a principal expressão ide-
ológica de sua militância 
trabalhista, e inclusive tinha 
como referência uma revis-
ta não oficial do PDT, os 
Cadernos do Terceiro Mundo, 
dirigido por Neiva Moreira 
e Beatriz Bissio.

E essa vertente nacional 
popular do PDT teve ainda 
como acréscimo a entrada 
em 1982 de vários dissi-
dentes do PCB, em especial 
o grupo Prestista, que se 
identificava com essa pers-
pectiva. Assim como o PT, 
o PDT não era um partido 
homogêneo, e havia a con-
vivência, ainda que tensa 
entre os militantes, dessas 
diferentes correntes.

Certamente o brizolismo 
comportava diversos sig-
nificados dentro do PDT, 
que abarcavam tanto esse 
nacionalismo revolucioná-
rio como também uma cen-
tralidade no carisma pesso-

al da liderança política de 
Brizola, além de uma iden-
tificação ao projeto social-
-democrata promovido pela 
Internacional Socialista por 
parte de alguns segmentos 
do partido (a entrada de Sa-
turnino Braga e de seu gru-
po em 1982 fortaleceu essa 
tendência).

No entanto, desde o seu 
falecimento, as novas ge-
rações de militantes (e não 
restritas ao PDT, pois estão 
presentes em distintas orga-
nizações, inclusive no PT) 
identificadas com sua a tra-
jetória política recuperaram 
o seu legado nacionalista 
e terceiro-mundista. Nes-
se aspecto, Brizola hoje se 
tornou a principal referên-
cia simbólica da luta anti-
-imperialista e nacionalista 
em nosso país que vem sido 
assolado desde 2016 pelo 
projeto neoliberal vende 
pátria, numa completa po-
sição de subalternidade aos 
interesses imperialistas e 
antinacionais. E tal qual o 
seu principal mentor, Getú-
lio Vargas, o nome de Bri-
zola passou para a História 
e vem se tornando cada vez 
mais sinônimo de resistên-
cia e de justiça social.

Luiz Eduardo Motta é professor 
associado de Ciência Política da 

UFRJ, e autor do livro A favor de 
Althusser: revolução e ruptura na 

teoria marxista (Ed. Contracorrente).

Potencial de crescimento do mercado de investimentos no Brasil
Por Wagner Vieira

A B3 atingiu, no mês 
de outubro, a mar-
ca histórica de 4 

milhões de contas de pesso-
as físicas em renda variável. 
O número, que representa a 
quantidade de contas aber-
tas por pessoas físicas em 
cada corretora no Brasil, é 
mais uma demonstração do 
potencial de crescimento 
do mercado de investimen-
tos no Brasil.

O brasileiro vem toman-
do gosto pelo mundo dos 
investimentos, que passa 
por um período de intensa 
transformação no País. A 
cada geração, cresce o hábi-
to, a confiança e o conheci-
mento sobre o mercado fi-
nanceiro, tanto que a maior 
parte dos novos investido-
res (48%) entra no mercado 
de equities na faixa de 25 a 

39 anos, e a faixa entre 19 e 
24 anos vem logo a seguir, 
com 24% dos novos inves-
tidores.

O fato é que investir está 
cada vez mais popular, e a 
expectativa é que os clien-
tes de varejo sejam respon-
sáveis por uma fatia cada 
vez maior do patrimônio 
administrado pelas gesto-
ras. A estimativa é que esse 
investidor alcance um peso 
de 62% dos recursos totais 
administrados pelas ges-
toras no mundo até 2025, 
totalizando US$ 85 trilhões, 
superando as captações 
vindas de investidores ins-
titucionais (US$ 53 trilhões 
em 2025). Em 2020, o va-
rejo respondeu por 56% 
(US$ 59 trilhões) do total 
(US$ 105 trilhões), segundo 
dados da consultoria ameri-
cana Oliver Wyman em par-
ceria com o banco Morgan 
Stanley.

Além do ETFs (fun-
dos que replicam índices), 
a Olyver Wyman aposta 
que a participação maior 
do investidor de varejo vai 
demandar outros produ-
tos como investimentos 
no exterior, aplicações re-
lacionadas a criptomoedas, 
investimentos vinculados a 
ESG (questões ambientais, 
sociais e de governança cor-
porativa) e também fundos 
estruturados e certificado 
de recebíveis.

A grande mudança vista 
no mercado de varejo nos 
últimos anos foi a demo-
cratização do acesso de 
produtos e serviços que 
antes eram restritos aos 
investidores mais abasta-
dos. Fundos e carteiras 
que antes estavam dispo-
níveis apenas para quem 
tinha mais de R$ 1 milhão 
agora são oferecidos com 
investimento mínimo de 

R$ 1 mil. O brasileiro está 
aprendendo também que 
pode diversificar sua car-
teira com novas opções de 
investimentos. Em 2016, 
78% das pessoas físicas 
detinham apenas ações em 
seus portfólios. Em 2021, 
esse número caiu para 
49%, de acordo com a B3.

O mercado de investi-
mento tem potencial para 
crescer de forma exponen-
cial nos próximos anos no 
País. Atualmente 95% das 
poupanças estão nos ban-
cos, enquanto que nos Es-
tados Unidos, por exem-
plo, 90% estão fora das 
instituições financeiras. O 
aumento da competição 
com o surgimento de novos 
players, com um mercado 
menos concentrado, é ou-
tro fator positivo que vem 
trazendo mais investidores 
ao mercado. 

O Brasil está seguindo 

o mesmo movimento já 
percorrido pela indústria 
americana, com a dissemi-
nação da educação financei-
ra entre a população, o que 
possibilita maior acesso das 
pessoas e crescimento da 
oferta de produtos financei-
ros. Gestoras e plataformas 
estão correndo para conse-
guir oferecer acesso a pro-
dutos e à diversificação para 
atender esse novo e ávido 
consumidor em busca de 
novidades e oportunidades. 

No cenário econômico, a 
despeito do recuo de algu-
mas previsões para o cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2022 e do 
aumento da taxa de juros, o 
Brasil avança na vacinação 
contra a Covid-19, o que 
possibilita a retomada da 
atividade econômica, tem 
uma base fiscal forte e pro-
jetos contratados que já so-
mam investimentos para os 

próximos anos da ordem de 
R$ 700 bilhões.

E para além da taxa de 
crescimento em si, outro 
aspecto que merece ser res-
saltado é a qualidade des-
se crescimento, com base 
no investimento privado e 
maior eficiência alocativa 
(habilidade para utilizar os 
insumos em proporções 
ótimas, dados seus respec-
tivos preços) dos fatores de 
produção. A atual política 
econômica é calcada no bi-
nômio consolidação fiscal 
e reformas pró-mercado, o 
que tem potencial para lan-
çar as bases para o cresci-
mento econômico sustentá-
vel do País no longo prazo, 
favorecendo o ambiente pa-
ra atrair ainda mais pessoas 
para o mercado de investi-
mento.

Wagner Vieira é CEO e sócio-
fundador da Blue3.
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Como transformar US$ 600 
mil em US$ 516 mil

Em excelente artigo sobre o capital financeiro (“Opor-
tunidade para perder dinheiro”), Pedro Augusto 

Pinho, habitual colaborador do Monitor Mercantil, de-
screve aspectos das “finanças apátridas”, que ele simplifica 
chamando de “banca”.

Em um dos trechos, Pinho relata correspondência 
que recebeu de um leitor com extrato de uma aplicação 
em um fundo de um banco suíço, recomendado pela 
própria instituição. Em março de 2011, o investidor 
aplicou no fundo US$ 600 mil. “Trata-se, com grande 
probabilidade, de pessoa da classe média favorecida, 
que conseguiu acumular o equivalente a um milhão de 
reais e deve ter ficada receosa com o Governo Dilma 
Rousseff, que se iniciava”, imagina Pinho. Após 10 
anos aplicados, os US$ 600 mil haviam se transformado 
em US$ 516 mil; o banco ficou, sob diversos títulos, 
com US$ 62.945,00.

Pode-se argumentar que, em reais, o investidor con-
seguiu um belo retorno, já que em 2011 a cotação estava 
na casa de R$ 1,60/R$ 1,70 por dólar, e agora se encontra 
acima de R$ 5,40. Mas quem investe em moeda forte quer 
não apenas proteger o dinheiro de desvalorizações cam-
biais, mas também ter algum retorno na moeda – dólar, 
euro ou libra.

O certo é todas as recomendações de bancos visam 
ao lucro – da instituição financeira. O cliente que fique 
esperto.

Santos verde

A partir de fevereiro, entrará em vigor a nova tarifa 
do complexo portuário santista. Atendendo a uma de-
manda da comunidade marítima e portuária de Santos, 
encabeçada pela Associação Comercial (ACS), a San-
tos Port Authority (SPA) adotará redução das tarifas 
portuárias para escalas dos chamados “navios verdes”, 
isto é, embarcações que já atendem as disposições de 
sustentabilidade da Organização Marítima Internacio-
nal (IMO) que determinam a progressiva redução da 
emissão de gases poluentes decorrentes da queima de 
combustíveis por navios.

A iniciativa já foi adotada por portos internacionais, 
assim como do porto do Pecém, no Ceará, que oferece 
desconto sobre a tarifa de utilização das instalações de 
atracação para “navios verdes”.

Sem Luma

Quem diria, Bolsonaro estará nesta segunda-feira no 
Rio de Janeiro para inaugurar uma usina termelétrica no… 
Porto do Açu. Sim, aquele do Eike Batista.

Rápidas

Estão abertas, até 14 de fevereiro, as inscrições para 
os concursos Literário para Novos Escritores e de 
Redação para Jovens Leitores/Escritores, promovidos 
pela Biblioteca Blanche Knopf, da Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj), pelo e-mail bibli@fundaj.gov.br *** 
Começa neste final de semana e prosseguirá nos próxi-
mos, até 20 de fevereiro, o Sesc Verão 2022 na Praia de 
Copacabana, em uma unidade temporária do Sesc RJ 
montada no Posto 4. Serão oferecidas diversas ativi-
dades de lazer gratuitas *** A Casa&Video anunciou 
seu primeiro programa de trainee para as lojas, que terá 
como foco a diversidade, voltado exclusivamente para 
o público trans. A iniciativa está associada ao Dia Na-
cional da Visibilidade Trans, comemorado neste sábado 
(29). Inscrições até 31 de março em traineelojacasaevi-
deo.gupy.io

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, 
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado pelo 
Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com Sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/67, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber aos que virem o presente 
edital e interessar possa, especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: LUIZ 
ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES BRAGA, brasileiro, administrador 
de empresas, inscrita no CPF 665.859.107-53, e sua mulher MARIA 
ALICE BARBOSA LIMA BRAGA, brasileira, artista plástica, inscrita no 
CPF 888.569.337-72, residentes nesta cidade na Rua Prudente De Moraes 
Nº 1340, Apartamento 102 – Ipanema/RJ, que nos termos do artigo 26 e 
seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária, será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª praça 
com início em 17 de fevereiro de 2022 com início às 10:00 horas e 
termino as 14:00 horas no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.
com.br, valor fixado pelo valor da avaliação do imóvel R$ 2.140.649,28 
(dois milhões, cento e quarenta mil, seiscentos quarenta e nove reais e 
vinte oito centavos) valor que deverá ser acrescido de todas as despesas 
inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e 
despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no 
Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de 
forma eletrônica a 2ª praça com início em 03 de março de 2022 com 
início às 10:00 horas e termino as 14:00 horas, pelo valor da dívida 
atualizada até a data da 2ª praça que equivale a R$ 1.270.412,11 
(hum milhão, duzentos setenta mil, quatrocentos e doze reais e onze 
centavos), valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes 
ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas 
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. APARTAMENTO 
102 DA RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1340 – IPANEMA/RJ, COM 
132M², DESCRITO E CARACTERIZADO NA MATRÍCULA 45117 DO 5º 
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL/RJ, FRE 0961069-
2 E CL. 7992. IMÓVEL OCUPADO.  A venda será realizada à vista na 
mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com 
a escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 23º Ofício de 
Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação da guia de ITBI 
devidamente paga pelo adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro 
de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas 
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) que serão pagos no ato do leilão. 
Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados 
no valor de R$ 18.721,04 (dezoito mil, setecentos e vinte um reais e 
quatro centavos) e no CBMERJ até a presente data constam débitos de 
R$ 818,80 (oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos) referente aos 
exercícios 2016 a 2020, débitos de condomínio aproximados no valor R$ 
53.522,23 (cinquenta três mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e três 
centavos), taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra 
(venda ad corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/
imissão/reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume 
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários 
advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na 
forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão integral 
do Leiloeiro pelo credor ou devedor, bem como as despesas até a data do 
leilão. Maiores informações: tel.: 2532-1961 – 2532-1705 ou pelo e-mail: 
schulmann@schulmann.com.br ou (http://www.schulmann.com.br).

‘Bicos’ respondem por quase  
40% da melhora do emprego
Brasil tem 12,4 milhões de desempregados

No trimestre encer-
rado em novem-
bro, a taxa de de-

socupação no país caiu para 
11,6%, com diminuição de 
10,6% no número de de-
sempregados, uma redução 
de 1,5 milhão de pessoas 
entre os desocupados. A 
queda em relação ao trimes-
tre anterior foi 1,6 ponto 
percentual e o número de 
pessoas sem ocupação é 
12,4 milhões. Na compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior, a queda foi 
de 14,5%, com 2,1 milhões 
a menos em busca de traba-
lho.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) Contí-
nua para o trimestre encer-
rado em novembro de 2021, 
divulgada nesta sexta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE). Segundo o instituto, en-
tre o trimestre encerrado em 
agosto e o período encerrado 
em novembro, 3,2 milhões 
de pessoas conseguiram en-
trar no mercado de trabalho, 

um aumento de 3,5% no nú-
mero de pessoas ocupadas.

De acordo com a coorde-
nadora de Trabalho e Ren-
dimento do IBGE, Adria-
na Beringuy, a recuperação 
pode estar refletindo a sa-
zonalidade do fim de ano. 
“Esse resultado acompanha 
a trajetória de recuperação 
da ocupação que podemos 
ver nos últimos trimestres 
da série histórica da pesqui-
sa. O crescimento também 
já pode estar refletindo a 
sazonalidade dos meses do 
fim de ano, período em que 
as atividades relacionadas 
principalmente a comércio 
e serviços tendem a aumen-
tar as contratações.”

O nível de ocupação foi 
estimado em 55,1%, um au-
mento de 1,7 ponto percen-
tual frente ao trimestre an-
terior. Cabe enfatizar que a 
ampliação da ocupação em 
um contexto de elevada su-
butilização por insuficiência 
de horas trabalhadas, como 
o atual, traz somente uma 
melhora parcial da situação 
do emprego no país. O nú-

mero de pessoas que julgam 
não conseguir trabalhar ho-
ras suficientes, de 7,6 mi-
lhões de pessoas de setem-
bro a novembro de 2021, 
ainda acusa alta expressiva 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2020: 11,7%.

Bicos

Já os motores do aumen-
to da ocupação em relação a 
um ano atrás, como podem 
ser vistos a seguir, referem-
se basicamente a postos 
informais de trabalho, cujo 
rendimento tende a ser me-
nor e mais irregular, espe-
cialmente frente ao peso do 
conta própria, que se refere 
aos chamados “bicos”.

Só este tipo de ocupação 
referente aos “bicos” res-
ponde por quase 40% da 
melhora do emprego entre 
o final do ano passado e o 
final de 2020. Somados, bi-
cos, trabalho doméstico e 
sem carteira representaram 
74% do aumento da ocu-
pação total. Não seria um 
aspecto tão preocupante 

se este movimento fosse 
apenas uma etapa inicial da 
retomada do emprego, mas 
não é o que parece dadas as 
expectativas de estagnação 
econômica para 2022 (0,3% 
para o PIB segundo o Bole-
tim Focus e o FMI).

Uma das consequências 
deste perfil do crescimento 
da ocupação, que tem feito a 
taxa de informalidade subir, 
de 38,7% de setembro a no-
vembro de 2020 para 40,6% 
de setembro a novembro de 
2021, tem sido a continuida-
de do declínio do rendimento 
e isso sem nem mesmo con-
siderar as perdas provocadas 
pela inflação.

Em comparação com o 
ano anterior, o rendimen-
to nominal habitualmen-
te recebido recuou 2,0% 
de setembro a novembro 
de 2021. Se considera-
da a evolução real, isto é, 
corrigida pela inflação no 
período, a queda chegou a 
11,4%. São sinais de que, 
a despeito da melhora do 
emprego, a população se-
gue empobrecendo.

Fitch mostra o panorama de gestão de recursos no Brasil

IGP-M volta a 
disparar em janeiro

A indústria brasilei-
ra de fundos teve 
captação líquida (a 

entrada descontando a sa-
ída) de R$ 369 bilhões em 
2021 (6,1% em relação aos 
ativos sobre gestão do iní-
cio do ano), apesar de res-
gates de R$102 bilhões em 
dezembro, a maior captação 
anual desde o início da série 
histórica, em 2002. Isso re-
sultou em um crescimento 
de relevantes 12,7% dos ati-
vos sob gestão (Assets Un-
der Management - AUM) 

no período. A agência de 
classificação de risco Fitch 
publicou um relatório nesta 
sexta-feira (28) sobre o te-
ma. 

O mercado avalia que a 
crise de Covid-19 ficou pa-
ra trás na indústria de fun-
dos de investimento bra-
sileira devido ao volume 
captado, maior valor da 
série histórica da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima), enti-
dade que representa o mer-

cado de capitais e de inves-
timentos. A série começou 
em 2002.

Os fundos de renda fixa 
receberam o maior volume, 
R$215 bilhões (9,8% em 
relação ao AUM do início 
do ano e contribuindo pa-
ra um aumento do AUM 
de 15,6% no ano), devido 
ao aumento de 725 pontos 
base (pbs) das taxas de ju-
ros, para encerrar o ano em 
9,25%, em meio a pressões 
inflacionárias e incertezas 
econômicas. 

Segundo a Fitch, apesar 
dos resgates nos últimos 
quatro meses do ano, os 
fundos multimercados tam-
bém atraíram fluxos, com 
entradas de R$60 bilhões 
(alta de 10,3% no AUM), 
enquanto os fundos de 
ações ficaram praticamente 
estáveis, com ingressos de 
apenas R$202 milhões. Os 
FIDCs, fundos estrutura-
dos, captaram R$77 bilhões, 
mas concentrados em uma 
única operação.

O Índice Geral de 
Preços – Mer-
cado (IGP-M) 

subiu 1,82% em janeiro, 
após variar 0,87% no mês 
anterior. Com este resulta-
do o índice acumula alta de 
16,91% em 12 meses. Em 
janeiro de 2021, o índice 
havia subido 2,58% e acu-
mulava alta de 25,71% em 
12 meses.

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), o Índi-
ce de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) subiu 2,30% 
em janeiro, após alta de 
0,95% em dezembro. Na 
análise por estágios de 
processamento, a taxa do 
grupo bens finais variou 
0,75% em janeiro. No mês 
anterior, a taxa do grupo 

havia sido de 0,53%. A 
principal contribuição pa-
ra este resultado partiu do 
subgrupo bens de inves-
timento, cuja taxa passou 
de 0,78% para 2,07%, no 
mesmo período. 

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) variou 
0,42% em janeiro, an-
te 0,84% em dezembro. 
Quatro das oito classes de 
despesa componentes do 
índice registraram decrés-
cimo em suas taxas de va-
riação. 

A principal contribuição 
partiu do grupo transpor-
tes (1,26% para -0,17%). 
Nesta classe de despesa, 
vale citar o comportamen-
to do item gasolina, cuja 
taxa passou de 2,24% em 
dezembro para -1,62% em 
janeiro. 
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Três faces da identidade 
do Champagne

Tendo analisado um pouco sobre a invenção e a evo-
lução do champagne e seus principais personagens, 

fecho essa sequência de artigos elencando alguns aspectos 
que considero essenciais na concepção da bebida não ape-
nas enquanto vinho, tecnicamente falando, mas enquanto 
produto, contemplado em sua rede de significados. Segun-
do a teoria dos signos de Charles Sanders Peirce, qualquer 
objeto existente tem uma natureza tridimensional, forma-
da por: 1) sua manifestação física, corpórea; 2) suas repre-
sentações imagéticas; 3) sua identidade simbólica, validada 
pela sociedade.

Um jeito simples de dizer, que não faz jus à complexi-
dade teórica da Semiótica, mas suficiente para demonstrar-
mos que a celebridade de um produto reside numa com-
plexa combinação de fatores que se complementam.

Vamos à parte física, à bebida em si. O champanhe 
é um vinho de segunda fermentação em garrafa, criado 
posteriormente ao chamado vinho “tranquilo” (sem efer-
vescência), a partir da observação do comportamento dos 
produtos numa região de configuração climática bem ex-
trema para a viticultura. Ao longo do tempo, no proces-
so de produção do seu vinho “tranquilo”, percebeu-se a 
sua “vocação” para algo diferente, tido por alguns como 
um problema e por outros como uma qualidade – caso da 
efervescência. Novas técnicas foram incorporadas para a 
obtenção de melhores resultados e para agradar o paladar 
dos mercados importantes. E, assim, nasceu uma bebida 
que levou cerca de 150 anos para sair da condição de um 
vinho de clima muito frio e entrar na condição de um rico 
espumante, com diferentes estilos.

O segundo ponto é a sua representação, a imagem que 
se projeta dele. Como eu tratei nos dois artigos antece-
dentes, o champanhe se constituiu com a colaboração de 
vários personagens, alguns tomados de empréstimo da 
história política, econômica e cultural (que se declararam 
apreciadores da bebida), outros que trabalharam em sua 
gênese e que foram sistematicamente “louvados” pela ex-
celência dos produtos que faziam e, posteriormente, pela 
excelência da bebida em si. Isso se deve em parte a uma 
atitude corporativa dessa região muito favorável ao caráter 
promocional. A aura de mistério dos segredos que cada 
casa guarda para fazer o seu produto, a promoção do vinho 
associada a falas de grandes personagens, todo o imagi-
nário de consumo ligado a festas e vitórias esportivas, a 
tomada da efervescência como elemento hipnotizador – 
champanhe é tudo isso aí.

No terceiro ponto está aquilo que dá o lastro para a sua 
identidade, para consolidar a particularidade do método de 
produção da bebida e para reforçar o mito “Champagne”. 
Temos vários reprodutores do método champenoise no 
mundo, e nenhum deles pode citar essa expressão, além de 
não poderem usar o nome Champagne. A França trabalha 
forte em suas regulamentações para se defender de falsi-
ficações, fraudes e para valorizar os seus produtos. Isso já 
é feito em outras regiões, mas vejamos que esta é a única 
região que pouco usa as D.O.s comunais para se promover, 
embora elas existam. Isso é um dado, não um recurso pa-
ra caracterizar e diferenciar a qualidade do champanhe de 
distintas regiões.

Em função da necessidade de se fazer cortes de safras 
e uvas sistematicamente para compensar anos difíceis nu-
ma região de clima extremo, mas também para preservar 
os segredos estilísticos dos champanhes das Maisons, se-
ria talvez complicado predefinir que as uvas devessem vir 
só de uma subárea ou de que todos os vinhos devessem 
ser safrados – haveria muita irregularidade. Há sim, par-
celas especiais de vinhedos que podem dar a distinção 
Premier Cru ou Grand Cru nos rótulos. Para os demais, 
a legislação garante que se possa fazer os cortes mais va-
riados, inclusive entre vinho branco e tinto para produzir 
o champanhe Rosé – algo não usual em outras categorias. 
Opta-se por legitimar o produto a partir dos contornos 
mais largos de toda a região de Champagne e por um mé-
todo que atenda as condições nas quais ele foi constitu-
ído, deixando margem para as marcas promoverem seus 
estilos “únicos”.

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram 
@miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª 
Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A. A Reit Securitizadora S.A (“Secu-
ritizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Cré-
ditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão 
(“CRI”) da Securitizadora, firmado junto à Pentágono S.A. DTVM, na qualidade de 
agente fiduciário da 11ª Série da 2ª Emissão de CRI da Securitizadora (“TS”, “Agente 
Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente), vem pela presente, convocar os titulares 
dos CRI, para a AGT dos CRI a ser realizada no dia 16/02/2022, às 14h, de forma 
exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclu-
sive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares 
dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela 
Instrução nº 625 da CVM. A reestruturação dos CRI foi aprovada na AGT dos CRI re-
alizada em 07/10/2021, restando convencionado que o descumprimento dos termos 
ali fixados ensejaria a convocação de nova assembleia. Assim, é convocada a presen-
te AGT para que os Titulares dos CRI deliberem sobre a Ordem do Dia: (i) Deliberar 
pela não realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da 
cláusula 13.2, item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos 
Imobiliários e Outras Avenças, com a consequente não declaração do vencimento 
antecipado dos CRI, em virtude do descumprimento do quanto fixado no item (i.iii) da 
AGT de 07/10/221, dado que não houve a recomposição da Reserva de Liquidez no 
prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora, 
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para 
efetivar as deliberações, inclusive, a formalização de aditamentos aos documentos da 
Emissão, caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do Dia, 
para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 
dos CRI, nos termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de Titulares dos 
CRI que representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na 
cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução nº 625 da CVM, a AGT será realizada 
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado 
àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br e assembleias@penta-
gonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os poderes de representação 
dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares 
dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como 
documentos de representação: participante pessoa física – cópia digitalizada de do-
cumento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do ti-
tular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social 
(ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove 
a representação legal do titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identi-
dade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou 
(ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular dos CRI. Os termos 
que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é 
atribuído nos documentos da Emissão. RJ, 27/01/2022. Reit Securitizadora S.A.

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

Aviso de Leilão - Edital nº 004/2022. Datas: 22 de fevereiro de 2022, às 
13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: 
Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos 
judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A 
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, 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 concessionária 
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.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO - SINDILOJASRIO

CNPJ 33.649.542/0001-49
RESULTADO DA ELEIÇÃO DA 32ª DIRETORIA - Na qualidade 
de presidente da Comissão Eleitoral do SindilojasRio para a elei-
ção da 32ª Diretoria, ocorrida no dia vinte e quatro de janeiro de 
dois mil e vinte e dois, informo que, no prazo estabelecido pelo 
art. 35 das Normas Eleitorais, não houve qualquer interposição de 
recurso ao processo eleitoral. Declaro ter sido eleita a chapa Ges-
tão com Qualidade, assim constituída: DIRETORIA: Aldo Carlos 
de Moura Gonçalves, Presidente; Roberto Curi, Vice-Presidente; 
Julio Moysés Ezagui, Vice-Presidente de Relações Institucio-
nais; Salomon Mordokh Dassa, Vice-Presidente de Administra-
ção; Gilberto de Araújo Motta, Vice-Presidente de Finanças; Joel 
Georges Elias Mansour, Vice-Presidente de Patrimônio; Juedir 
Viana Teixeira, Vice-Presidente de Marketing; Pedro Eugênio 
Moreira Conti, Vice-Presidente de Associativismo e Henrique 
André Real Barboza, Vice-Presidente de Produtos e Serviços. 
SUPLENTES DA DIRETORIA: Claudio Mauricio Zyngier, Rober-
to Maurício Rocha, Eduardo Blumberg, José Rodrigues de Sousa, 
Hamilton Garcia Ferreira e Elon Furtunato Filho. CONSELHO FIS-
CAL: Clene Sales Vasquez, Paulo Henrique Ferreira Coelho e Ma-
ria Del Carmen Vazquez Vergara. SUPLENTES DO CONSELHO 
a FISCAL: Francisco Luiz Lima Vieira, Julio Martins Piña Rodri-
gues e Esmeralda Vitoria da Costa Barros. REPRESENTANTES 
JUNTO À FECOMÉRCIO/RJ: Aldo Carlos de Moura Gonçalves e 
Roberto Cury. SUPLENTES: Gilberto de Araújo Motta e Juedir Via-
na Teixeira. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022. Alexandre de 
Oliveira Venâncio de Lima - Presidente da Comissão Eleitoral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Coopataxi – Cooperativa de Consumo e Trabalho dos 
Motoristas Autônomos de Taxi do Município do Rio de Janeiro Ltda, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o capítulo IX, artigo 33, letra ( 
e ) do estatuto social, convoca seus 98 cooperativados, no gozo de suas 
obrigações sociais, para assembleia geral ordinária, dia 19 de fevereiro 
de 2022(sábado) e dia 21 de fevereiro de 2022 (segunda-feira), que se 
realizará em sua sede social sito à rua herculano pena 667, cavalcanti, 
às 07:00 horas em 1º convocação, com a presença mínima de 2/3 dos 
cooperativados, ou às 08:00 horas em 2º convocação com presença 
mínima de metade e mais um dos cooperativados, ou às 09:00 horas em 3º 
e última convocação com a presença mínima de 10 cooperativados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Dia 19/02/2022: l. Prestação 
de contas do exercício de 2021, compreendendo: a. Relatório de gestão; b. 
Balanço; c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas, d. Parecer do 
Conselho Fiscal; e. Votação para aprovação ou não da prestação de contas; 
f. Destinação das sobras ou definição do rateio das perdas apuradas; g. 
Eleição da junta eleitoral que coordenará a eleição dos conselhos. Dia 
21/02/2022: a. Eleição para o Conselho de Administração; b. Eleição para 
o Conselho Fiscal; c. Eleição para o Conselho de Ética e Disciplina; d. 
Apuração e Divulgação do resultado pela junta eleitoral. Rio de Janeiro, 01 
de fevereiro de 2022. Marcelo de Carvalho Reis - Presidente

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE CIMENTO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INDUSCIMENTO

EDITAL  DE  C O N V O C A Ç Ã O: Pelo presente, ficam convidados 
todos os Associados deste Sindicato para participarem de uma 
Assembleia Geral Extraordinária VIRTUAL, no dia 08/02/2022, ás 
09:00 horas em primeira convocação e 09:30 horas em segunda 
convocação, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Análise 
e discussão da Pauta de Reivindicações da Categoria Profissional 
de 2022, recebida do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Olarias de Cerâmica para Construção do Cimento, Cal e Gesso 
e de Artefatos de Cimento Armado do Município do Rio de Janeiro, 
2. Assuntos Gerais. Considerando a importância do assunto e o 
que representa para as indústrias do setor, contamos com sua 
presença ou de um representante legal de sua empresa. Rio de 
Janeiro dia 31 de janeiro de 2022. Marcelo Kaiuca – Presidente.

Seguro enfrentará desafios com custos e preços

Brasil perde 10 posições em  
índice de direitos de propriedade

O Brasil perdeu 10 
posições no Índi-
ce Internacional 

de Direitos de Propriedade 
2021 (International Pro-
perty Rights Index 2021 – 
IPRI), passando a ocupar a 
posição 74 entre 120 países, 
do ranking desenvolvido 
pela Property Rights Allian-
ce (PRA) e disponibilizado 
no país por meio do Centro 
Mackenzie de Liberdade 
Econômica (CMLE).

A nota do país caiu para 
5.214, indicando uma piora 
de 0.264 pontos em com-
paração com o relatório de 
2020, quando o país se posi-
cionava em 64 e possuía nota 
média de 5.478. O Brasil se 
posiciona em oitavo lugar en-
tre seus vizinhos latino-ame-
ricanos e caribenhos, que 
abrangem outras 20 nações.

De acordo com o pro-
fessor Vladimir Fernandes 

Maciel, coordenador do CM-
LE, a história do Brasil com 
relação aos direitos de pro-
priedade intelectual tem dois 
momentos – e o começo de 
uma potencial recuperação. 
“Inicialmente, o país desen-
volveu uma legislação pionei-
ra de proteção à propriedade 
intelectual, algo fundamental 
para garantir invenções e ino-
vações, bem como produção 
artística e cultural”, ressaltou. 
Contudo, no período entre 
1950 e 1990 o país deixou de 
lado esse pioneirismo e aca-
bou criando diversos entra-
ves jurídicos.

A partir da década de 
1990, o Brasil passa a tentar 
se adequar aos padrões mun-
diais de respeito à proprieda-
de intelectual, o que não foi 
suficiente, já que as empresas 
passaram a ter pouco conhe-
cimento sobre os direitos de 
como operar a questão.

“O problema é que não fo-
ram só as fábricas e indústrias 
que abdicaram do processo, 
empresas do setor cultural, 
universidades e laboratórios 
de pesquisa também deram 
as costas ou, em alguns casos, 
preferiram ir em busca da se-
gurança jurídica vista no ex-
terior, em países que têm le-
gislações menos morosas que 
o Brasil”, comenta Maciel.

Obviamente que esse ce-
nário traz para o país menos 
oportunidades de desenvol-
vimento econômico e cien-
tífico, como também acaba 
por facilitar a infração de 
patentes e marcas, fortale-
cendo o ambiente de pira-
taria. Por outro lado, há al-
guns anos houve melhoras 
em algumas áreas da legisla-
ção brasileira, como a redu-
ção no tempo de concessão 
de patentes, que durava em 
média nove anos, e agora 

está na faixa de 5,8 anos.
Porém, como pontua o 

coordenador do CMLE, 
a pandemia trouxe novos 
desafios para a legislação 
brasileira, com novas inse-
guranças jurídicas.

“Em 2021, houve a revo-
gação do artigo 40 da lei de 
propriedade intelectual in-
dustrial, que garantia prote-
ção extra de até 10 anos em 
caso de atraso no processo 
de obtenção da patente, 
com o artigo sendo consi-
derado inconstitucional”.

Dessa forma, se uma em-
presa solicita uma patente 
e o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (IN-
PI) atrasa, assim que ela for 
aprovada, só contará o tem-
po de proteção com base 
nos 10 anos originais, e não 
na recomposição do tempo 
de solicitação mais os anos 
perdidos em atraso.

O presidente Sindi-
cato das Segura-
doras do Paraná 

e de Mato Grosso do Sul 
(Sindseg PR/MS), Altevir 
Prado, disse que 2021 foi 
extremamente desafiador e 
destacou o crescimento do 
mercado de 13% que, na 
avaliação dele, foi positivo 
em relação a outros setores 
de economia em retração, 
mas se descontada a infla-
ção, segundo ele, não foi 
exatamente um crescimen-
to real, e sim, nominal. Ele 
explicou que há uma dife-
rença entre inflação de cus-
to e inflação de oferta e que 
a última é pior, exatamente 
a experimentada em 2021.

“Aumento dos custos do 
seguro e a dificuldade de re-

passar preços ao consumi-
dor são alguns dos desafios 
do setor em 2022”, disse ao 
fazer suas projeções para o 
mercado segurador durante 
sua participação no progra-
ma Seguro sem Mistério, da 
última quinta-feira (27), vei-
culado em TV fechada para 
40 municípios do Rio Gran-
de do Sul. Indagado sobre 
o expressivo aumento das 
compras online na pandemia 
de 71% e as possíveis reper-
cussões no mercado, Altevir 
disse que esse crescimento 
foi inicialmente impulsiona-
do pelo isolamento social

“Nos indenizamos bi-
lhões de reais mas contrata-
mos por bilhões menos ´x´. 
Isso vale para o mercado 
de seguros de saúde suple-

mentar, mas vale também 
para o de automóvel”, afir-
mou Altevir exemplificando. 
“Quando se contratou um 
seguro por uma tabela FIPE 
de R$ 40 mil, ao longo do 
ano os automóveis usados se 
valorizaram muito e na ho-
ra de indenizar a seguradora 
teve um desembolso muito 
maior do que o previsto, de 
R$ 55 ou 58 mil”, disse.

“Com isso a importância 
de um mercado segurador 
robusto, que segue rigoro-
samente as regras, pode ofe-
recer segurança aos segura-
dos, e numa situação dessa, 
as reservas constituídas pe-
las seguradoras fazem com 
que as indenizações sejam 
pagas tranquilamente”.

“Mas o corretor não 

deve confundir modismo 
com mudança. Venda pe-
la internet não é modismo, 
mas precisamos nos afun-
dar nessa discussão. Corre-
tor tem que dar essa opção 
para o consumidor? Sim. 
Significa que o consumidor 
vai usar essa opção? Não 
necessariamente. O homem 
nasceu para viver em socie-
dade. Temos cinco sentidos. 
Uma compra passa por es-
tes cinco sentidos. Quando 
você vai para o caminho da 
internet precisa ver se vai 
satisfazer esses sentidos. 
Talvez siga essa tendência 
em algumas modalidades 
em que a compra é por ne-
cessidade, para o público 
mais jovem, o que também 
não é uma regra”.
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ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 10h do 
dia 18/01/2022, na sede social da Águas do Paraíba S.A. (“Cia.”), localizada 
na Av. José Alves de Azevedo, nº 233, Parque Rosário, na Cidade de Campos 
dos Goytacazes, Estado do RJ, CEP 28025-496. 2. Convocação e Presença: 
Editais de convocação publicados no Jornal Monitor Mercantil nos dias 10, 11 
e 12/01/2022, nas páginas 5, 3 e 4, respectivamente, e no DOERJ nos dias 10, 
11 e 12/01/2022, nas páginas 2, 3 e 2, respectivamente, nos termos do art. 124 
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Presentes 
acionistas titulares de 94,98% do capital social votante da Cia.. 3. Mesa:  
Presidente: Juscelio Azevedo de Souza; Secretário: Marcio Salles Gomes. 4. 
Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram 
tomadas as seguintes deliberações por acionistas representando 94,98% do 
capital social votante da Cia.: 4.1. Aprovar, nos termos do art. 9, § 1º, (g), do 
Estatuto Social da Cia., a realização, pela Cia., de sua 1ª emissão de notas 
comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, no valor total 
de R$ 90.000.000,00 (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), a 
qual será objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, nos 
termos do art. 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476”), sob o regime de garantia firme de colocação 
(“Oferta Restrita”), nos termos a serem acordados no “Termo de Emissão 1ª  
Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, em 
Série Única, para Distribuição Pública da Águas do Paraíba S.A.” (“Termo de 
Emissão”). A Emissão e a Oferta Restrita terão as seguintes características 
e condições principais: (a) Número da Emissão: A Emissão representa a 1ª 
emissão de notas comerciais escriturais da Cia.; (b) Valor Total da Emissão: 
O valor total da Emissão será de R$ 90.000.000,00 na Data de Emissão 
(conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c) Número de Séries: A 
Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade de Notas Comerciais: 
Serão emitidas 90.000 Notas Comerciais; (e) Valor Nominal Unitário: O 
valor nominal unitário das Notas Comerciais será de R$ 1.000,00 na Data de 
Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Destinação dos Recursos: Os recursos 
líquidos captados por meio da Emissão serão destinados à recomposição 
de caixa e capital de giro da Cia.; (g) Procedimento de Distribuição: As 
Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, 
com a intermediação de instituição intermediária líder integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nas condições 
previstas no “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública 
com Esforços Restritos de Distribuição, Sob Regime de Garantia Firme, de 
Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, em Série Única, 
da 1ª Emissão da Águas do Paraíba S.A.”, a ser celebrado entre a Cia. e o 
Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); (h) Data de Emissão: Para 
todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Comerciais será 
24/01/2022 (“Data de Emissão”); (i) Data de Início da Rentabilidade: Para 
todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a Data de 
Emissão (“Data de Início da Rentabilidade”); (j) Forma, Tipo e Comprovação 
de Titularidade: As Notas Comerciais serão emitidas sob a forma escritural, 
sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de 
direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada pelo extrato 
de conta de depósito emitido pelo Escriturador (conforme definido no Termo 
de Emissão) e, adicionalmente, com relação às Notas Comerciais que 
estiverem custodiadas eletronicamente na B3 (conforme definido no Termo 
de Emissão), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do 
titular das Notas Comerciais, que servirá como comprovante de titularidade 
de tais Notas Comerciais; (k) Prazo e Data de Vencimento: Observado o 
disposto no Termo de Emissão, as Notas Comerciais terão prazo de 1826 dias, 
vencendo-se, portanto, em 24/01/2027 (“Data de Vencimento”), ressalvado o 
vencimento antecipado das Notas Comerciais em decorrência dos Eventos 
de Inadimplemento (conforme definidos abaixo) e as hipóteses de resgate 
antecipado e aquisição facultativa previstas no Termo de Emissão; (l) Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização: As Notas Comerciais serão subscritas 
e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo 
seu Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão, de acordo com as normas 
de liquidação aplicáveis à B3. Caso seja possível a integralização em mais 
de uma data, a Nota Comercial que venha ser integralizada em data diversa 
e posterior à Data de Emissão deverá ser integralizada considerando o seu 
Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), 
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva 
integralização. As Notas Comerciais poderão ser subscritas com ágio ou 
deságio, a ser definido de comum acordo entre a Cia. e o Coordenador Líder, 
no ato de subscrição das Notas Comerciais, observado que referido ágio ou 
deságio deverá ser aplicado de forma igualitária à totalidade dos titulares das 
Notas Comerciais em cada data de integralização; (m) Atualização Monetária 
das Notas Comerciais: O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não 
será atualizado monetariamente; (n) Remuneração: Sobre o Valor Nominal 
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão 
juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das 
taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de 1 dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) 
de 2,16% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será 
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais 
(ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais), desde a 
Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração 
(conforme definido abaixo) imediatamente anterior, inclusive, até a Data de 
Pagamento da Remuneração em questão, na data de pagamento em razão 
de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento 
(conforme abaixo definido) ou na data de um eventual Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme abaixo definido), o que ocorrer primeiro. A Remuneração 
será calculada de acordo com a fórmula prevista no Termo de Emissão; (o) 
Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas 
Comerciais, Resgate Antecipado Facultativo ou Oferta de Resgate Antecipado 
(conforme definido abaixo), nos termos previstos no Termo de Emissão, a 
Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o 
primeiro pagamento devido em 24/07/2022, e os demais pagamentos devidos 
sempre no dia 24 de janeiro e julho de cada ano, até a Data de Vencimento, 
conforme tabela abaixo (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da 
Remuneração”): 

Datas de Pagamento da Remuneração
24/07/2022
24/01/2023
24/07/2023
24/01/2024
24/07/2024
24/01/2025
24/07/2025
24/01/2026
24/07/2026

Data de Vencimento das Notas Comerciais 
(p) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais será amortizado em 7 parcelas 
semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 24 de cada mês de janeiro e 
julho de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 24/01/2024, 
e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respetivas datas de 
amortização das Notas Comerciais, de acordo com as datas indicadas na 2ª 
coluna da tabela abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”) e percentuais 
previstos na 3ª coluna da tabela a seguir:

Parcela
Data de Amortização

 das Notas Comerciais
Percentual do saldo do Valor 

Nominal Unitário a ser Amortizado
1ª 24/01/2024 14,2857%
2ª 24/07/2024 16,6667%
3ª 24/01/2025 20,0000%
4ª 24/07/2025 25,0000%
5ª 24/01/2026 33,3333%
6ª 24/07/2026 50,0000%
7ª Data de Vencimento 100,0000%

(q) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Notas 
Comerciais serão efetuados pela Cia. no respectivo vencimento utilizando-
se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3 para as Notas 
Comerciais nela custodiadas eletronicamente; e/ou (ii) os procedimentos 
adotados pelo Escriturador para as Notas Comerciais que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3; (r) Encargos Moratórios: Sem prejuízo 
da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cia. de 
qualquer quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, os débitos em 
atraso vencidos e não pagos pela Cia. ficarão sujeitos a, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa 
convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros 
moratórios à razão de 1% ao mês, desde a data da inadimplência até a data 
do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não 
pago (“Encargos Moratórios”); (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: A 
Cia. poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, realizar o resgate 
antecipado facultativo total das Notas Comerciais (“Resgate Antecipado 
Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido 
pela Cia. será equivalente ao (i) Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 

Nominal Unitário das Notas Comerciais, acrescido (ii) da Remuneração, 
calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data 
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o saldo do 
Valor Nominal Unitário; (iii) demais encargos devidos e não pagos até a data 
do Resgate Antecipado Facultativo; e (iv) de prêmio flat a incidir sobre o saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme a tabela abaixo:

Data de Resgate Antecipado Facultativo
% sobre saldo do Valor 

Nominal Unitário
A Partir da Data de Emissão 
até 24/07/2024 (inclusive) 1,23%

A partir de 24/07/2024 (exclusive)  
até 24/01/2025 (inclusive) 1,06%

A partir de 24/01/2025 (exclusive) 
até o 24/06/2025 (inclusive) 0,88%

A partir de 24/06/2025 (exclusive) 
até 24/11/2025 (inclusive) 0,75%

A partir de 24/11/2025 (exclusive) 
até 24/04/2026 (inclusive) 0,61%

A partir do 24/04/2026 (exclusive) 
até a Data de Vencimento 0,48%

(t) Amortização Extraordinária: Não será admitida a realização de 
amortização extraordinária parcial facultativa das Notas Comerciais; (u) Oferta 
de Resgate Antecipado: A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer 
momento, realizar oferta de resgate antecipado das Notas Comerciais, 
endereçada a todos os titulares das Notas Comerciais, sendo assegurado a 
todos os titulares das Notas Comerciais igualdade de condições para aceitar o 
resgate das Notas Comerciais por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). 
A Oferta de Resgate Antecipado será operacionalizada na forma descrita no 
Termo de Emissão. O valor a ser pago aos titulares das Notas Comerciais será 
equivalente ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Notas Comerciais a serem resgatadas (i) acrescido da Remuneração, calculado 
pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo resgate das Notas Comerciais objeto da Oferta de Resgate 
Antecipado e demais encargos devidos e não pagos até a data da Oferta de 
Resgate Antecipado, e (ii) se for o caso, aplicando-se sobre o Valor Nominal 
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais a serem 
resgatadas  acrescido da Remuneração demais encargos devidos e não pagos 
até a data da Oferta de Resgate Antecipado um prêmio informado pela Cia. na 
Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado (“Valor do Resgate 
Antecipado”); (v) Aquisição Facultativa: A Cia. poderá, a qualquer tempo, 
adquirir Notas Comerciais, no mercado secundário, condicionado ao aceite do 
respectivo titular de Notas Comerciais vendedor por valor igual, inferior ou 
superior ao saldo do Valor Nominal Unitário da Nota Comercial em questão. A 
Cia. deverá fazer constar das demonstrações financeiras da Cia. referidas 
aquisições. As Notas Comerciais adquiridas pela Cia. poderão, a critério da 
Cia. (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente 
colocadas no mercado. As Notas Comerciais adquiridas pela Cia. para 
permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à 
mesma Remuneração aplicável às demais Notas Comerciais; (w) Fiança: Com 
o objetivo de assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações 
principais e acessórias assumidas pela Cia. no Termo de Emissão, incluindo, 
mas não se limitando, o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Notas Comerciais, da Remuneração, dos Encargos Moratórios, se houver, bem 
como a remuneração do Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), os 
custos, as comissões e as despesas devidos pela Cia. no âmbito do Termo de 
Emissão, incluindo a totalidade das eventuais indenizações, custos, despesas, 
honorários arbitrados em juízo, e demais encargos comprovadamente 
incorridos pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares 
das Notas Comerciais, ou pelos titulares das Notas Comerciais, em decorrência 
de quaisquer processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas 
decorrentes das Notas Comerciais e/ou do Termo de Emissão (“Obrigações 
Garantidas”), as Notas Comerciais contarão com fiança prestada pela Fiadora, 
obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer título, solidariamente 
como fiadora e principal pagadora de todas Obrigações Garantidas (“Fiança”); 
(x) Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) 
deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das 
Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento pela Cia., do Valor Nominal 
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, conforme 
o caso, acrescido da Remuneração devida, calculados pro rata temporis, e dos 
Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo 
pagamento, ou convocar Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais 
(conforme definido abaixo), nos termos do Termo de Emissão, para deliberar 
sobre a não declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações 
decorrentes das Notas Comerciais (“Vencimento Antecipado”), na ocorrência 
de quaisquer das situações previstas abaixo, respeitados os respectivos prazos 
de cura (cada um desses eventos, um “Evento de Inadimplemento”). (i) 
descumprimento, pela Cia. e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária 
relativa às Notas Comerciais e/ou ao Termo de Emissão não sanado no prazo 
de 2 Dias Úteis contados da respectiva data de pagamento prevista no Termo 
de Emissão; (ii) ocorrência de: (a) liquidação, dissolução, extinção ou 
decretação de falência da Cia., da Fiadora e/ou de suas controladas relevantes, 
assim entendidas como as controladas da Fiadora que representem, em 
conjunto ou individualmente, 20% por cento da receita operacional bruta 
consolidada da Fiadora, apurada com base nas suas últimas demonstrações 
financeiras divulgadas (“Controladas Relevantes”); (b) pedido de autofalência 
formulado pela Cia., pela Fiadora e/ou por quaisquer de suas Controladas 
Relevantes, independente do deferimento do respectivo pedido; (c) pedido de 
falência formulado por terceiros em face da Cia., da Fiadora e/ou de quaisquer 
de suas Controladas Relevantes, não devidamente elidido no prazo legal; (d) 
propositura, pela Cia., pela Fiadora e/ou por quaisquer de suas Controladas 
Relevantes, de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe 
de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação 
judicial do referido plano; ou (e) ingresso, pela Cia., pela Fiadora e/ou por 
quaisquer de suas Controladas Relevantes, em juízo com requerimento de 
recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento 
de recuperação ou de sua concessão pelo juízo competente; (iii) não utilização, 
pela Cia., dos recursos líquidos obtidos com a Emissão conforme o disposto na 
Cláusula 3.7 do Termo de Emissão; (iv) alteração ou transferência do controle 
acionário (conforme definição de controle prevista no art. 116 da Lei das S.A.), 
direto ou indireto, da Cia., cisão, fusão ou incorporação da Cia., incluindo 
incorporação de ações da Cia., exceto se (a) a Developer S.A., inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 00.938.572/0001-16 (“Developer”), permanecer como 
controladora indireta da Cia.; ou (b) for assegurado aos titulares das Notas 
Comerciais que desejarem o resgate das Notas Comerciais de que forem 
titulares, durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da data da publicação 
das atas das assembleias relativas a tais eventos; (v) alteração ou transferência 
do controle acionário (conforme definição de controle prevista no art. 116 da Lei 
das S.A.) direto ou indireto da Fiadora, cisão, fusão, incorporação, incluindo 
incorporação de ações da Fiadora, exceto se (a) a Developer permanecer 
como controladora direta ou indireta da Fiadora; ou (b) se for assegurado aos 
titulares das Notas Comerciais que desejarem o resgate das Notas Comerciais 
de que forem titulares, durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da 
publicação das atas das assembleias relativas a tais eventos, desde que sejam 
respeitados os termos e condições dispostos na Cláusula V do Termo de 
Emissão; (vi) alteração do objeto social da Cia. e/ou da Fiadora, conforme 
disposto em seus estatutos ou contratos sociais, vigentes na Data de Emissão, 
de forma a (a) em relação à Cia., alterar as atividades por ela praticadas; e/ou 
(b) em relação à Fiadora, alterar as atividades preponderantes por ela 
praticadas ou agregar a essas atividades novos negócios que tenham 
prevalência ou que possam representar desvios significativos e relevantes em 
relação às atividades atualmente desenvolvidas; (vii) questionamento judicial, 
pela Cia., pela Fiadora e/ou por qualquer sociedade de seu grupo econômico, 
sobre quaisquer termos e condições do Termo de Emissão; (viii) invalidade, 
ineficácia, nulidade ou inexequibilidade de qualquer das disposições do Termo 
de Emissão, exceto se: (a) revertida no prazo de até 10 dias contados de 
declaração judicial e/ou administrativa nesse sentido; e/ou (b) no caso de 
declaração de invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade da Fiança, a 
Cia. e/ou a Fiadora propuser aos titulares das Notas Comerciais a substituição 
da Fiança por outra garantia ou a substituição da Fiadora, proposta esta que 
deverá ser aprovada pelos titulares das Notas Comerciais em Assembleia 
Geral de Titulares das Notas Comerciais das Notas Comerciais, conforme 
Cláusula X do Termo de Emissão; (ix) qualquer forma de transferência ou 
qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, no todo ou em 
parte, pela Cia. e/ou pela Fiadora, das obrigações assumidas no Termo de 
Emissão; (x) rescisão, anulação, extinção, transferência (total ou parcial) ou 
perda definitiva da concessão detida pela Cia. e/ou por quaisquer de suas 
Controladas Relevantes; (xi) início de um processo de encampação ou 
caducidade da concessão detida pela Cia. e/ou por quaisquer de suas 
Controladas Relevantes e/ou intervenção de um ente regulatório em referida 
concessão, exceto caso tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a tais 
processos e/ou medidas no prazo de 30 (trinta) dias; (xii) redução de capital 
social da Cia., exceto para absorção de prejuízos; (xiii) caso a Cia. e/ou a 
Fiadora estejam em mora com quaisquer de suas respectivas obrigações 
assumidas nos termos do Termo de Emissão cujo descumprimento possa 
causar um Efeito Adverso Relevante (conforme definido no Termo de Emissão), 
realização de resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações de 

emissão da Cia. e/ou da Fiadora, bem como distribuição e/ou pagamento, pela 
Cia. e/ou pela Fiadora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer 
outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos 
no art. 202 da Lei das S.A.; (xiv) declaração de vencimento antecipado de 
qualquer obrigação da Cia. e/ou da Fiadora, no mercado local ou internacional, 
nos termos de um ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem 
limitação, aqueles decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de 
capitais), (a) em relação à Cia., em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00; 
e (b) em relação à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou 
superior a R$ 100.000.000,00 ou seu equivalente em outras moedas; (xv) 
declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação de quaisquer das 
Controladas Relevantes, no mercado local ou internacional, nos termos de um 
ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles 
decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), em 
montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 50.000.000,00, e não 
pago em até 2 Dias Úteis da declaração; (xvi) inadimplemento, pela Cia. e/ou 
pela Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista no Termo de 
Emissão, não sanado no prazo de 10 Dias Úteis contados do recebimento, pela 
Cia. e/ou pela Fiadora, de notificação do Agente Fiduciário nesse sentido; (xvii) 
inadimplemento, a partir da data de celebração do Termo de Emissão, pela Cia. 
e/ou pela Fiadora, de obrigações pecuniárias, nos termos de um ou mais 
instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles decorrentes 
de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), (a) em relação à Cia., 
em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00; e (b) em relação à Fiadora, em 
montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 ou o 
seu equivalente em outras moedas, desde que observados os respectivos 
prazos de cura de referidas obrigações pecuniárias nos termos dos 
instrumentos financeiros; (xviii) protesto de títulos contra a Cia. e/ou a Fiadora, 
cujo valor individual ou global seja igual ou superior a (a) em relação à Cia., R$ 
50.000.000,00; e (b) em relação à Fiadora, em montante, individual ou 
agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 ou o seu equivalente em 
outras moedas, salvo se for validamente comprovado pela Cia. e/ou pela 
Fiadora, conforme o caso, que o(s) protesto(s) foi(ram) (1) efetivamente 
suspenso(s) dentro do prazo de até 10 dias contados da data do respectivo 
evento, e apenas enquanto durarem os efeitos da suspensão; (2) cancelado(s) 
no prazo legal; ou (3) prestadas garantias em juízo e aceitas pelo Poder 
Judiciário; (xix) descumprimento, pela Cia. e/ou pela Fiadora, de qualquer 
obrigação constante de qualquer decisão judicial contra a qual não tenha sido 
interposto recurso ou medida judicial cabível dentro do prazo legal, contra a 
Cia. e/ou a Fiadora, conforme o caso, em valor, individual ou agregado, igual ou 
superior a (a) em relação à Cia., R$ 50.000.000,00; e (b) em relação à Fiadora, 
em montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 
ou o seu equivalente em outras moedas; (xx) provarem-se falsas ou enganosas 
quaisquer das declarações e garantias prestadas pela Cia. e/ou pela Fiadora 
no Termo de Emissão; (xxi) revelarem-se incorretas, insuficientes ou 
inconsistentes quaisquer das declarações e garantias prestadas pela Cia. e/ou 
pela Fiadora no Termo de Emissão; (xxii) não renovação, não obtenção, 
cancelamento, revogação ou extinção das aprovações, alvarás, autorizações, 
registros e licenças, inclusive as ambientais essenciais para a atividade da 
Cia., exceto por aquelas (a) que estejam em processo de obtenção ou 
renovação tempestiva; (b) cuja aplicabilidade esteja sendo questionada de 
boa-fé, pela Cia., nas esferas administrativa e/ou judicial, e desde que, caso tal 
não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção esteja 
gerando algum efeito sobre a Cia., tenha sido obtido efeito suspensivo em 
relação a tais efeitos; ou (c) cuja não renovação, não obtenção, cancelamento, 
revogação ou extinção não cause um Efeito Adverso Relevante (conforme 
definido no Termo de Emissão); (xxiii) abandono e/ou paralisação total, por um 
período superior a 60 dias consecutivos, na execução das atividades 
desenvolvidas pela Cia. no âmbito da concessão de titularidade da Cia., de 
forma total ou parcial, exceto pelas paralisações permitidas no âmbito do 
contrato relacionado à referida concessão (“Contrato de Concessão”); (xxiv) 
cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência pela Cia., por 
qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de ativo(s) detidos pela Cia., em 
valor igual ou superior a R$ 25.000.000,00, ressalvadas as hipóteses de 
substituição em razão de desgaste, depreciação ou obsolescência; (xxv) 
desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade 
governamental de qualquer jurisdição que resulte na perda, pela Cia., da 
propriedade e/ou da posse direta ou indireta da totalidade ou de parte 
substancial de seus ativos, exceto se tal medida for cancelada, sustada ou, por 
qualquer forma, suspensa, em qualquer hipótese, dentro dos prazos legais; 
(xxvi) existência, contra a Cia., a Fiadora e/ou seus respectivos administradores, 
empregados e funcionários, comprovadamente agindo em nome da Cia. e/ou 
da Fiadora, de sentença condenatória ou decisão administrativa, de 
exigibilidade imediata, em processos judiciais ou administrativos, conforme 
aplicável, em razão da violação de qualquer dispositivo previsto nas disposições 
legais e regulamentares relacionadas à prática de corrupção e atos lesivos à 
administração pública e ao patrimônio público, incluindo, mas não se limitando 
a, a Lei nº 12.846, de 1º/08/2013, conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 
18/03/2015, conforme alterado, e, conforme aplicável, o U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act of 1977 e o U.K. Bribery Act. (“Leis Anticorrupção”); (xxvii) 
existência, contra a Cia. e/ou a Fiadora, de sentença condenatória ou decisão 
administrativa ou arbitral, de exigibilidade imediata, em processos judiciais, 
administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados ao 
descumprimento (a) às leis, regulamentos e demais normas ambientais 
(incluindo, mas não se limitando à legislação em vigor pertinente à Política 
Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA), trabalhistas em vigor relativas à saúde e segurança 
ocupacional (“Legislação Socioambiental”), exceto por aquelas (1) cuja 
aplicabilidade esteja sendo questionada de boa-fé, pela Cia. e/ou pela Fiadora, 
nas esferas administrativa e/ou judicial e desde que os efeitos eventualmente 
aplicáveis estejam suspensos; ou (2) que não causem um Efeito Adverso 
Relevante (conforme definido no Termo de Emissão); e/ou (b) à legislação e 
regulamentação em vigor, relativas à inexistência de trabalho infantil e análogo 
a de escravo, ou que incentivem a prostituição, em especial com relação aos 
seus projetos e atividades de qualquer forma beneficiados pela Emissão 
(“Legislação de Proteção Social”); (xxviii) não observância, pela Cia., do 
seguinte índice financeiro, o qual será apurado anualmente, com base nas 
demonstrações financeiras da Cia., calculado pela Cia. e acompanhado pelo 
Agente Fiduciário considerando o período de apuração referente aos 12 meses 
imediatamente anteriores, sendo a primeira apuração com base nas 
demonstrações financeiras referentes ao período findo em 31/12/2021: razão 
entre Dívida Líquida e EBITDA Ajustado menor ou igual a 3,50x (“Índice 
Financeiro”). “Dívida Líquida” significa o saldo devedor de principal e juros de 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, contratados 
exclusivamente no âmbito do mercado financeiro e/ou mercado de capitais, 
menos o saldo de caixa e aplicações financeiras cujo resgate possa ser 
realizado em prazo superior a 5 Dias Úteis sem penalidade. “EBITDA Ajustado” 
significa o resultado relativo aos 12 meses anteriores à data de apuração, 
antes do imposto de renda e contribuição social, da depreciação e amortização, 
do resultado financeiro e do Resultado de Itens Não Recorrentes (conforme 
abaixo definido), adicionada a receita financeira operacional. “Resultado de 
Itens Não Recorrentes”: (i) venda de ativos; (ii) provisões / reversões de 
contingências sem efeito caixa no curto prazo; (iii) impairment; e (iv) ganhos 
por valor justo/atualização de ativos (sem efeito caixa) e despesas pontuais de 
reestruturação, projetos de expansão e despesas com prospecção de novos 
ativos. (y) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas 
relacionadas à Emissão e/ou às Notas Comerciais serão tratadas no Termo de 
Emissão. 4.2. Autorizar a Diretoria da Cia. e/ou seus procuradores, conforme o 
caso, a praticar(em) todos os atos necessários relacionados à implementação, 
realização e formalização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não 
se limitando a (i) contratação do coordenador líder e demais prestadores de 
serviços da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando ao 
banco liquidante das Notas Comerciais, o escriturador das Notas Comerciais, 
a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3, o agente fiduciário, qual seja, a 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), os assessores legais, dentre outros; (ii) a discussão, negociação e 
definição dos termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita; (iii) a 
celebração do Termo de Emissão, do Contrato de Distribuição e de seus 
eventuais aditamentos; e (iv) a discussão, negociação e definição dos termos 
e condições, bem como a celebração de todos e quaisquer outros instrumentos, 
aditamentos, requerimentos, formulários, declarações, termos e/ou demais 
documentos pertinentes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, 
observado o disposto nas deliberações acima; e 4.3. Ratificar todos os atos já 
praticados pela Diretoria da Cia. ou seus procuradores, conforme o caso, 
relacionados às matérias constantes dos itens acima. 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, 
sob a forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das S.A., a qual foi 
lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Juscelio Azevedo de Souza – 
Presidente; e Marcio Salles Gomes - Secretário. Acionista presente: 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. Esta ata poderá ser assinada por 
meio eletrônico e produz efeitos a partir da data nela indicada, ainda que um 
ou mais signatários realizem a assinatura eletrônica em data posterior. 
Ademais, ainda que algum dos signatários venha a assinar eletronicamente 
este instrumento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, 
para todos os fins, a cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de 
Janeiro, conforme indicado abaixo. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. Campos dos Goytacazes, 18/01/2022. Juscelio Azevedo de Souza - 
Presidente. Marcio Salles Gomes - Secretário. Jucerja nº 4738019 em 
25/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

Evento aborda a comunicação no mercado de capitais

No dia 3 de feve-
reiro, às 11 ho-
ras, a Associação 

Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima) e 
a  Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial 
(Aberje) apresentarão a 

pesquisa “A Comunica-
ção nos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais 
no Brasil”

Durante o evento vir-
tual, haverá um debate ao 
vivo sobre os principais 
achados do trabalho com 
André Alves (Head de Ma-

rketing e Comunicação do 
BTG Pactual), Lívia Sal-
voni (Gerente de Comuni-
cação Corporativa do Itaú 
Unibanco) e Marc Forster 
(Head de Client Service 
& Marketing da Western 
Asset). A mediação é de 
Amanda Brum (Gerente 

de Marketing e de Relacio-
namento com Associados 
da Anbima).

É uma oportunidade pa-
ra compreender como é a 
estrutura de comunicação 
das empresas do setor, co-
mo ela se insere na estraté-
gia do negócio e entender 

em que nível está a atuação 
dos demais players do mer-
cado.

O estudo inédito retrata, 
ainda, os desafios e trans-
formações no mundo pós-
-pandemia pelo olhar dos 
profissionais de comunica-
ção que atuam nas empre-

sas dos mercados financei-
ro e de capitais e, ao mesmo 
tempo, revela como as ins-
tituições estão conectadas 
com seus públicos e pers-
pectivas para os próximos 
anos. Para assistir, basta 
acessar: https://anbi.ma/
pesquisaaberje.
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ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ/ME nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0016664-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 10h do dia 
18/01/2022, na sede social da Águas de Niterói S.A. (“Cia.”), localizada na Rua 
Marquês de Paraná, nº 110, Centro, na Cidade de Niterói, Estado do RJ, CEP 
24030-211. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados 
no Jornal Monitor Mercantil nos dias 10, 11 e 12/01/2022, nas págs. 4, 3 e 4, 
respectivamente, e no DOERJ nos dias 10, 11 e 12/01/2022, nas págs. 2, 3 
e 2, respectivamente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). Presentes acionistas titulares de 95% do 
capital social votante da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Felipe Pimentel Turon; 
Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações 
por acionistas representando 95% do capital social votante da Cia.: 4.1. Aprovar, 
nos termos do art. 9, § 1º, (g), do Estatuto Social da Cia., a realização, pela Cia., 
de sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, 
em série única, no valor total de R$ 85.000.000,00 (“Notas Comerciais” e 
“Emissão”, respectivamente), a qual será objeto de oferta pública, com esforços 
restritos de distribuição, nos termos do art. 45 e seguintes da Lei nº 14.195, 
de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), sob o regime de 
garantia firme de colocação (“Oferta Restrita”), nos termos a serem acordados 
no “Termo de Emissão 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com 
Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública da Águas 
de Niterói S.A.” (“Termo de Emissão”). A Emissão e a Oferta Restrita terão as 
seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: A 
Emissão representa a 1ª emissão de notas comerciais escriturais da Cia.; (b) 
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 85.000.000,00 
na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c) 
Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade 
de Notas Comerciais: Serão emitidas 85.000 Notas Comerciais; (e) Valor 
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Comerciais será de 
R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Destinação 
dos Recursos: Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão 
destinados à recomposição de caixa e capital de giro da Cia.; (g) Procedimento 
de Distribuição: As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública 
com esforços restritos, com a intermediação de instituição intermediária líder 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador 
Líder”), nas condições previstas no “Contrato de Coordenação, Colocação e 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob Regime de 
Garantia Firme, de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, 
em Série Única, da 1ª Emissão da Águas de Niterói S.A.”, a ser celebrado entre a 
Cia. e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); (h) Data de Emissão: 
Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Comerciais 
será 24/01/2022 (“Data de Emissão”); (i) Data de Início da Rentabilidade: 
Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a 
Data de Emissão (“Data de Início da Rentabilidade”); (j) Forma, Tipo e 
Comprovação de Titularidade: As Notas Comerciais serão emitidas sob a 
forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para 
todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada 
pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador (conforme definido 
no Termo de Emissão) e, adicionalmente, com relação às Notas Comerciais 
que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 (conforme definido no 
Termo de Emissão), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome 
do titular das Notas Comerciais, que servirá como comprovante de titularidade 
de tais Notas Comerciais; (k) Prazo e Data de Vencimento: Observado o 
disposto no Termo de Emissão, as Notas Comerciais terão prazo de 1826 (mil 
oitocentos e vinte e seis) dias, vencendo-se, portanto, em 24/01/2027 (“Data 
de Vencimento”), ressalvado o vencimento antecipado das Notas Comerciais 
em decorrência dos Eventos de Inadimplemento (conforme definidos abaixo) e 
as hipóteses de resgate antecipado e aquisição facultativa previstas no Termo 
de Emissão; (l) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Notas 
Comerciais serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, na Data 
de Emissão, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso 
seja possível a integralização em mais de uma data, a Nota Comercial que 
venha ser integralizada em data diversa e posterior à Data de Emissão deverá 
ser integralizada considerando o seu Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata temporis desde a 
Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização. As Notas Comerciais 
poderão ser subscritas com ágio ou deságio, a ser definido de comum 
acordo entre a Cia. e o Coordenador Líder, no ato de subscrição das Notas 
Comerciais, observado que referido ágio ou deságio deverá ser aplicado de 
forma igualitária à totalidade dos titulares das Notas Comerciais em cada data 
de integralização; (m) Atualização Monetária das Notas Comerciais: O Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente; 
(n) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito 
Interfinanceiro de 1 dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa 
DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 2,16% 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 
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais 
(ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais), desde a 
Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração 
(conforme definido abaixo) imediatamente anterior, inclusive, até a Data de 
Pagamento da Remuneração em questão, na data de pagamento em razão 
de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento 
(conforme abaixo definido) ou na data de um eventual Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme abaixo definido), o que ocorrer primeiro. A Remuneração 
será calculada de acordo com a fórmula prevista no Termo de Emissão; (o) 
Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas 
Comerciais, Resgate Antecipado Facultativo ou Oferta de Resgate Antecipado 
(conforme definido abaixo), nos termos previstos no Termo de Emissão, a 
Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o 
primeiro pagamento devido em 24/07/2022, e os demais pagamentos devidos 
sempre no dia 24 de janeiro e julho de cada ano, até a Data de Vencimento, 
conforme tabela abaixo (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da 
Remuneração”): 

Datas de Pagamento da Remuneração
24/07/2022
24/01/2023
24/07/2023
24/01/2024
24/07/2024
24/01/2025
24/07/2025
24/01/2026
24/07/2026

Data de Vencimento das Notas Comerciais 
(p) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais será amortizado em 7 parcelas 
semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 24 de cada mês de janeiro 
e julho de cada ano, sendo que a 1ª parcela será devida em 24/01/2024, e 
as demais parcelas serão devidas em cada uma das respetivas datas de 
amortização das Notas Comerciais, de acordo com as datas indicadas na 2ª 
coluna da tabela abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”) e percentuais 
previstos na 3ª coluna da tabela a seguir: 

Parcela
Data de Amortização

das Notas Comerciais
Percentual do Saldo do Valor Nominal 

Unitário a ser Amortizado
1ª 24/01/2024 14,2857%
2ª 24/07/2024 16,6667%
3ª 24/01/2025 20,0000%
4ª 24/07/2025 25,0000%
5ª 24/01/2026 33,3333%
6ª 24/07/2026 50,0000%
7ª Data de Vencimento 100,0000%

(q) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Notas 
Comerciais serão efetuados pela Cia. no respectivo vencimento utilizando-
se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3 para as Notas 
Comerciais nela custodiadas eletronicamente; e/ou (ii) os procedimentos 
adotados pelo Escriturador para as Notas Comerciais que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3; (r) Encargos Moratórios: Sem prejuízo 
da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cia. de 
qualquer quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, os débitos em 
atraso vencidos e não pagos pela Cia. ficarão sujeitos a, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa 
convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros 
moratórios à razão de 1% ao mês, desde a data da inadimplência até a data 
do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago 
(“Encargos Moratórios”); (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Cia. 
poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, realizar o resgate 
antecipado facultativo total das Notas Comerciais (“Resgate Antecipado 

Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido 
pela Cia. será equivalente ao (i) Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais, acrescido (ii) da Remuneração, 
calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data 
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o saldo do 
Valor Nominal Unitário; (iii) demais encargos devidos e não pagos até a data 
do Resgate Antecipado Facultativo; e (iv) de prêmio flat a incidir sobre o saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme a tabela abaixo:

Data de Resgate Antecipado Facultativo % sobre saldo do Valor 
Nominal Unitário

A Partir da Data de Emissão
 até 24/07/2024 (inclusive) 1,23%

A partir de 24/07/2024 (exclusive)
 até 24/01/2025 (inclusive) 1,06%

A partir de 24/01/2025 (exclusive)
 até o 24/06/2025 (inclusive) 0,88%

A partir de 24/06/2025 (exclusive)
 até 24/11/2025 (inclusive) 0,75%

A partir de 24/11/2025 (exclusive)
 até 24/04/2026 (inclusive) 0,61%

A partir do 24/04/2026 (exclusive)
 até a Data de Vencimento 0,48%

(t) Amortização Extraordinária: Não será admitida a realização de amortização 
extraordinária parcial facultativa das Notas Comerciais; (u) Oferta de Resgate 
Antecipado: A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, 
realizar oferta de resgate antecipado das Notas Comerciais, endereçada 
a todos os titulares das Notas Comerciais, sendo assegurado a todos os 
titulares das Notas Comerciais igualdade de condições para aceitar o resgate 
das Notas Comerciais por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A 
Oferta de Resgate Antecipado será operacionalizada na forma descrita no 
Termo de Emissão. O valor a ser pago aos titulares das Notas Comerciais será 
equivalente ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário 
das Notas Comerciais a serem resgatadas (i) acrescido da Remuneração, 
calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a 
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo resgate das Notas Comerciais objeto da Oferta de 
Resgate Antecipado e demais encargos devidos e não pagos até a data da 
Oferta de Resgate Antecipado, e (ii) se for o caso, aplicando-se sobre o Valor 
Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais 
a serem resgatadas acrescido da Remuneração demais encargos devidos e 
não pagos até a data da Oferta de Resgate Antecipadoum prêmio informado 
pela Cia. na Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado (“Valor do 
Resgate Antecipado”); (v) Aquisição Facultativa: A Cia. poderá, a qualquer 
tempo, adquirir Notas Comerciais, no mercado secundário, condicionado ao 
aceite do respectivo titular de Notas Comerciais vendedor por valor igual, 
inferior ou superior ao saldo do Valor Nominal Unitário da Nota Comercial 
em questão. A Cia. deverá fazer constar das demonstrações financeiras da 
Cia. referidas aquisições. As Notas Comerciais adquiridas pela Cia. poderão, 
a critério da Cia. (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) 
ser novamente colocadas no mercado. As Notas Comerciais adquiridas pela 
Cia. para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, 
farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Notas Comerciais; (w) 
Fiança: Com o objetivo de assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento 
das obrigações principais e acessórias assumidas pela Cia. no Termo de 
Emissão, incluindo, mas não se limitando, o pagamento do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais, da Remuneração, dos Encargos 
Moratórios, se houver, bem como a remuneração do Agente Fiduciário 
(conforme definido abaixo), os custos, as comissões e as despesas devidos 
pela Cia. no âmbito do Termo de Emissão, incluindo a totalidade das eventuais 
indenizações, custos, despesas, honorários arbitrados em juízo, e demais 
encargos comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário, na qualidade 
de representante dos titulares das Notas Comerciais, ou pelos titulares das 
Notas Comerciais, em decorrência de quaisquer processos, procedimentos e/
ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos 
direitos e prerrogativas decorrentes das Notas Comerciais e/ou do Termo de 
Emissão (“Obrigações Garantidas”), as Notas Comerciais contarão com fiança 
prestada pela Fiadora, obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer 
título, solidariamente como fiadora e principal pagadora de todas Obrigações 
Garantidas (“Fiança”); (x) Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário 
(conforme definido abaixo) deverá considerar antecipadamente vencidas as 
obrigações decorrentes das Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento 
pela Cia., do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário 
das Notas Comerciais, conforme o caso, acrescido da Remuneração devida, 
calculados pro rata temporis, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, 
incidentes até a data do seu efetivo pagamento, ou convocar Assembleia Geral 
de Titulares das Notas Comerciais (conforme definido abaixo), nos termos do 
Termo de Emissão, para deliberar sobre a não declaração do vencimento 
antecipado de todas as obrigações decorrentes das Notas Comerciais 
(“Vencimento Antecipado”), na ocorrência de quaisquer das situações previstas 
abaixo, respeitados os respectivos prazos de cura (cada um desses eventos, 
um “Evento de Inadimplemento”). (i) descumprimento, pela Cia. e/ou pela 
Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Comerciais e/ou 
ao Termo de Emissão não sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da 
respectiva data de pagamento prevista no Termo de Emissão; (ii) ocorrência 
de: (a) liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência da Cia., 
da Fiadora e/ou de suas controladas relevantes, assim entendidas como as 
controladas da Fiadora que representem, em conjunto ou individualmente, 20% 
por cento da receita operacional bruta consolidada da Fiadora, apurada com 
base nas suas últimas demonstrações financeiras divulgadas (“Controladas 
Relevantes”); (b) pedido de autofalência formulado pela Cia., pela Fiadora e/ou 
por quaisquer de suas Controladas Relevantes, independente do deferimento 
do respectivo pedido; (c) pedido de falência formulado por terceiros em face 
da Cia., da Fiadora e/ou de quaisquer de suas Controladas Relevantes, não 
devidamente elidido no prazo legal; (d) propositura, pela Cia., pela Fiadora e/
ou por quaisquer de suas Controladas Relevantes, de plano de recuperação 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente 
de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; 
ou (e) ingresso, pela Cia., pela Fiadora e/ou por quaisquer de suas 
Controladas Relevantes, em juízo com requerimento de recuperação judicial, 
independentemente de deferimento do processamento de recuperação ou 
de sua concessão pelo juízo competente; (iii) não utilização, pela Cia., dos 
recursos líquidos obtidos com a Emissão conforme o disposto na Cláusula 
3.7 do Termo de Emissão; (iv) alteração ou transferência do controle acionário 
(conforme definição de controle prevista no art. 116 da Lei das S.A.), direto ou 
indireto, da Cia., cisão, fusão ou incorporação da Cia., incluindo incorporação 
de ações da Cia., exceto se (a) a Developer S.A., inscrita no CNPJ/ME nº 
00.938.572/0001-16 (“Developer”), permanecer como controladora indireta da 
Cia.; ou (b) for assegurado aos titulares das Notas Comerciais que desejarem 
o resgate das Notas Comerciais de que forem titulares, durante o prazo mínimo 
de 6 meses a contar da data da publicação das atas das assembleias relativas 
a tais eventos; (v) alteração ou transferência do controle acionário (conforme 
definição de controle prevista no art. 116 da Lei das S.A.) direto ou indireto 
da Fiadora, cisão, fusão, incorporação, incluindo incorporação de ações da 
Fiadora, exceto se (a) a Developer permanecer como controladora direta ou 
indireta da Fiadora; ou (b) se for assegurado aos titulares das Notas Comerciais 
que desejarem o resgate das Notas Comerciais de que forem titulares, durante 
o prazo mínimo de 6 meses a contar da publicação das atas das assembleias 
relativas a tais eventos, desde que sejam respeitados os termos e condições 
dispostos na Cláusula V do Termo de Emissão; (vi) alteração do objeto social 
da Cia. e/ou da Fiadora, conforme disposto em seus estatutos ou contratos 
sociais, vigentes na Data de Emissão, de forma a (a) em relação à Cia., alterar 
as atividades por ela praticadas; e/ou (b) em relação à Fiadora, alterar as 
atividades preponderantes por ela praticadas ou agregar a essas atividades 
novos negócios que tenham prevalência ou que possam representar desvios 
significativos e relevantes em relação às atividades atualmente desenvolvidas;
(vii) questionamento judicial, pela Cia., pela Fiadora e/ou por qualquer 
sociedade de seu grupo econômico, sobre quaisquer termos e condições do 
Termo de Emissão; (viii) invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade de 
qualquer das disposições do Termo de Emissão, exceto se: (a) revertida no 
prazo de até 10 dias contados de declaração judicial e/ou administrativa nesse 
sentido; e/ou (b) no caso de declaração de invalidade, ineficácia, nulidade ou 
inexequibilidade da Fiança, a Cia. e/ou a Fiadora propuser aos titulares das 
Notas Comerciais a substituição da Fiança por outra garantia ou a substituição 
da Fiadora, proposta esta que deverá ser aprovada pelos titulares das Notas 
Comerciais em Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais das Notas 
Comerciais, conforme Cláusula X do Termo de Emissão; (ix) qualquer forma 
de transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a 
terceiros, no todo ou em parte, pela Cia. e/ou pela Fiadora, das obrigações 
assumidas no Termo de Emissão; (x) rescisão, anulação, extinção, transferência 
(total ou parcial) ou perda definitiva da concessão detida pela Cia. e/ou por 
quaisquer de suas Controladas Relevantes; (xi) início de um processo de 
encampação ou caducidade da concessão detida pela Cia. e/ou por quaisquer 
de suas Controladas Relevantes e/ou intervenção de um ente regulatório em 
referida concessão, exceto caso tenha sido obtido efeito suspensivo em 
relação a tais processos e/ou medidas no prazo de 30 dias; (xii) redução de 
capital social da Cia., exceto para absorção de prejuízos; (xiii) caso a Cia. e/ou 
a Fiadora estejam em mora com quaisquer de suas respectivas obrigações 
assumidas nos termos do Termo de Emissão cujo descumprimento possa 

causar um Efeito Adverso Relevante (conforme definido no Termo de Emissão), 
realização de resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações de 
emissão da Cia. e/ou da Fiadora, bem como distribuição e/ou pagamento, pela 
Cia. e/ou pela Fiadora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer 
outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos 
no art. 202 da Lei das S.A.; (xiv) declaração de vencimento antecipado de 
qualquer obrigação da Cia. e/ou da Fiadora, no mercado local ou internacional, 
nos termos de um ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem 
limitação, aqueles decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de 
capitais), (a) em relação à Cia., em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00; 
e (b) em relação à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou 
superior a R$ 100.000.000,00 ou seu equivalente em outras moedas; (xv) 
declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação de quaisquer 
das Controladas Relevantes, no mercado local ou internacional, nos termos de 
um ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles 
decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), em 
montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 50.000.000,00, e não 
pago em até 2 Dias Úteis da declaração; (xvi) inadimplemento, pela Cia. e/ou 
pela Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista no Termo de 
Emissão, não sanado no prazo de 10 Dias Úteis contados do recebimento, 
pela Cia. e/ou pela Fiadora, de notificação do Agente Fiduciário nesse sentido; 
(xvii) inadimplemento, a partir da data de celebração do Termo de Emissão, 
pela Cia. e/ou pela Fiadora, de obrigações pecuniárias, nos termos de um ou 
mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles 
decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), (a) em 
relação à Cia., em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00; e (b) em relação 
à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 
100.000.000,00 ou o seu equivalente em outras moedas, desde que 
observados os respectivos prazos de cura de referidas obrigações pecuniárias 
nos termos dos instrumentos financeiros; (xviii) protesto de títulos contra a 
Cia. e/ou a Fiadora, cujo valor individual ou global seja igual ou superior a (a) 
em relação à Cia., R$ 50.000.000,00; e (b) em relação à Fiadora, em montante, 
individual ou agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 ou o seu 
equivalente em outras moedas, salvo se for validamente comprovado pela Cia. 
e/ou pela Fiadora, conforme o caso, que o(s) protesto(s) foi(ram) (1) 
efetivamente suspenso(s) dentro do prazo de até 10 dias contados da data do 
respectivo evento, e apenas enquanto durarem os efeitos da suspensão; (2) 
cancelado(s) no prazo legal; ou (3) prestadas garantias em juízo e aceitas pelo 
Poder Judiciário; (xix) descumprimento, pela Cia. e/ou pela Fiadora, de 
qualquer obrigação constante de qualquer decisão judicial contra a qual não 
tenha sido interposto recurso ou medida judicial cabível dentro do prazo legal, 
contra a Cia. e/ou a Fiadora, conforme o caso, em valor, individual ou agregado, 
igual ou superior a (a) em relação à Cia., R$ 50.000.000,00; e (b) em relação 
à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 
100.000.000,00 ou o seu equivalente em outras moedas; (xx) provarem-se 
falsas ou enganosas quaisquer das declarações e garantias prestadas pela 
Cia. e/ou pela Fiadora no Termo de Emissão; (xxi) revelarem-se incorretas, 
insuficientes ou inconsistentes quaisquer das declarações e garantias 
prestadas pela Cia. e/ou pela Fiadora no Termo de Emissão; (xxii) não 
renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção das 
aprovações, alvarás, autorizações, registros e licenças, inclusive as ambientais 
essenciais para a atividade da Cia., exceto por aquelas (a) que estejam em 
processo de obtenção ou renovação tempestiva; (b) cuja aplicabilidade esteja 
sendo questionada de boa-fé, pela Cia., nas esferas administrativa e/ou 
judicial, e desde que, caso tal não renovação, não obtenção, cancelamento, 
revogação ou extinção esteja gerando algum efeito sobre a Cia., tenha sido 
obtido efeito suspensivo em relação a tais efeitos; ou (c) cuja não renovação, 
não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção não cause um Efeito 
Adverso Relevante (conforme definido no Termo de Emissão); (xxiii) abandono 
e/ou paralisação total, por um período superior a 60 dias consecutivos, na 
execução das atividades desenvolvidas pela Cia. no âmbito da concessão de 
titularidade da Cia., de forma total ou parcial, exceto pelas paralisações 
permitidas no âmbito do contrato relacionado à referida concessão (“Contrato 
de Concessão”); (xxiv) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de 
transferência pela Cia., por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de 
ativo(s) detidos pela Cia., em valor igual ou superior a R$ 25.000.000,00, 
ressalvadas as hipóteses de substituição em razão de desgaste, depreciação 
ou obsolescência; (xxv) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de 
qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição que resulte na perda, 
pela Cia., da propriedade e/ou da posse direta ou indireta da totalidade ou de 
parte substancial de seus ativos, exceto se tal medida for cancelada, sustada 
ou, por qualquer forma, suspensa, em qualquer hipótese, dentro dos prazos 
legais; (xxvi) existência, contra a Cia., a Fiadora e/ou seus respectivos 
administradores, empregados e funcionários, comprovadamente agindo em 
nome da Cia. e/ou da Fiadora, de sentença condenatória ou decisão 
administrativa, de exigibilidade imediata, em processos judiciais ou 
administrativos, conforme aplicável, em razão da violação de qualquer 
dispositivo previsto nas disposições legais e regulamentares relacionadas à 
prática de corrupção e atos lesivos à administração pública e ao patrimônio 
público, incluindo, mas não se limitando a, a Lei nº 12.846, de 1º/08/2013, 
conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18/03/2015, conforme alterado, e, 
conforme aplicável, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o U.K. 
Bribery Act. (“Leis Anticorrupção”); (xxvii) existência, contra a Cia. e/ou a 
Fiadora, de sentença condenatória ou decisão administrativa ou arbitral, de 
exigibilidade imediata, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, 
conforme aplicável, relacionados ao descumprimento (a) às leis, regulamentos 
e demais normas ambientais (incluindo, mas não se limitando à legislação em 
vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA), trabalhistas em vigor 
relativas à saúde e segurança ocupacional (“Legislação Socioambiental”), 
exceto por aquelas (1) cuja aplicabilidade esteja sendo questionada de boa-fé, 
pela Cia. e/ou pela Fiadora, nas esferas administrativa e/ou judicial e desde 
que os efeitos eventualmente aplicáveis estejam suspensos; ou (2) que não 
causem um Efeito Adverso Relevante (conforme definido no Termo de 
Emissão); e/ou (b) à legislação e regulamentação em vigor, relativas à 
inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo, ou que incentivem a 
prostituição, em especial com relação aos seus projetos e atividades de 
qualquer forma beneficiados pela Emissão (“Legislação de Proteção Social”); 
(xxviii) não observância, pela Cia., do seguinte índice financeiro, o qual será 
apurado anualmente, com base nas demonstrações financeiras da Cia., 
calculado pela Cia. e acompanhado pelo Agente Fiduciário considerando o 
período de apuração referente aos 12 meses imediatamente anteriores, sendo 
a primeira apuração com base nas demonstrações financeiras referentes ao 
período findo em 31/12/2021: razão entre Dívida Líquida e EBITDA Ajustado 
menor ou igual a 3,50x (“Índice Financeiro”). “Dívida Líquida” significa o saldo 
devedor de principal e juros de empréstimos e financiamentos de curto e longo 
prazo, contratados exclusivamente no âmbito do mercado financeiro e/ou 
mercado de capitais, menos o saldo de caixa e aplicações financeiras cujo 
resgate possa ser realizado em prazo superior a 5 Dias Úteis sem penalidade.
“EBITDA Ajustado” significa o resultado relativo aos 12 meses anteriores 
à data de apuração, antes do imposto de renda e contribuição social, da 
depreciação e amortização, do resultado financeiro e do Resultado de Itens 
Não Recorrentes (conforme abaixo definido), adicionada a receita financeira 
operacional. “Resultado de Itens Não Recorrentes”: (i) venda de ativos; (ii) 
provisões / reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo; (iii) 
impairment; e (iv) ganhos por valor justo/atualização de ativos (sem efeito 
caixa) e despesas pontuais de reestruturação, projetos de expansão e 
despesas com prospecção de novos ativos. (y) Demais Condições: todas as 
demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às Notas 
Comerciais serão tratadas no Termo de Emissão. 4.2. Autorizar a Diretoria da 
Cia. e/ou seus procuradores, conforme o caso, a praticar(em) todos os atos 
necessários relacionados à implementação, realização e formalização da 
Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a (i) contratação 
do coordenador líder e demais prestadores de serviços da Emissão e da 
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando ao banco liquidante das Notas 
Comerciais, o escriturador das Notas Comerciais, a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão 
– Balcão B3, o agente fiduciário, qual seja, a Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), os assessores legais, 
dentre outros; (ii) a discussão, negociação e definição dos termos e 
condições da Emissão e da Oferta Restrita; (iii) a celebração do Termo de 
Emissão, do Contrato de Distribuição e de seus eventuais aditamentos; 
e (iv) a discussão, negociação e definição dos termos e condições, bem 
como a celebração de todos e quaisquer outros instrumentos, aditamentos, 
requerimentos, formulários, declarações, termos e/ou demais documentos 
pertinentes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, observado o 
disposto nas deliberações acima; e 4.3. Ratificar todos os atos já praticados 
pela Diretoria da Cia. ou seus procuradores, conforme o caso, relacionados às 
matérias constantes dos itens acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma 
sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada 
e assinada. 6. Assinaturas: Felipe Pimentel Turon – Presidente; e Leonardo 
das Chagas Righetto - Secretário. Acionista presente: Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A.. Esta ata poderá ser assinada por meio eletrônico e 
produz efeitos a partir da data nela indicada, ainda que um ou mais signatários 
realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que algum 
dos signatários venha a assinar eletronicamente este instrumento em local 
diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a 
cidade de Niterói, Estado do RJ, conforme indicado abaixo. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Niterói, 18/01/2022. Felipe Pimentel Turon - 
Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4741823 em 
26/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Recorde de vendas e de produção de diesel S-10 em 2021

A Petrobras atingiu, 
em 2021, recorde 
anual de produ-

ção e vendas de diesel S-10, 
combustível com baixo teor 
de enxofre, afirmou a estatal 
nesta sexta-feira. Foi regis-
trado aumento de 34,7% na 
comercialização do produ-
to em relação a 2020, com 

a venda de 25,8 bilhões de 
litros; e incremento de 10% 
na produção, que alcançou 
21,2 bilhões de litros. Para 
atendimento a seus contra-
tos de venda, a produção de 
diesel S-10 da Petrobras é 
complementada por impor-
tações realizadas pela pró-
pria companhia.

O Projeto de Lei 
4.322/2021, que limita o 
teor de enxofre no óleo 
diesel de uso rodoviário 
a 10 mg/kg (dez miligra-
mas por quilograma), es-
tá em análise no Senado. 
Do mesmo modo, limita 
o teor de hidrocarbone-
tos policíclicos aromáticos 

(HPA) no combustível a 
no máximo 8% em massa. 
Se a proposta virar lei, os 
postos só poderão vender 
o diesel S10 no país. Com 
isso, o diesel S500 terá os 
dias contados.

A maior parte do diesel 
consumido no Brasil se 
destina ao uso rodoviário. 

Esse combustível se divi-
de em duas classes: S500 
(com teor máximo de en-
xofre permitido de 500 
mg/kg) e S10 (com teor 
máximo de enxofre per-
mitido de 10 mg/kg).

Segundo a Petrobras, o 
crescimento do consumo 
do óleo diesel S-10 ocor-

re de forma associada à 
modernização da frota na-
cional, garantindo os me-
lhores resultados ambien-
tais e econômicos para os 
usuários. Atualmente, a 
venda do S-10 correspon-
de a mais da metade das 
vendas totais de diesel da 
Petrobras. 
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ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ/ME nº 02.150.327.0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 10h do dia 
18/01/2022, na sede social da Águas do Imperador S.A. (“Cia”), localizada na 
Rua Doutor Sá Earp, nº 84, Morin, na Cidade de Petrópolis, Estado do RJ, CEP 
25625-073. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados 
no Jornal Monitor Mercantil nos dias 10, 11 e 12/01/2022, nas págs 4, 3 e 4, 
respectivamente, e no DOERJ nos dias 10, 11 e 12/01/2022, nas págs 2, 3 e 
2, respectivamente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
conforme alterada (“Lei das SA”). Presentes acionistas titulares de 95% do 
capital social votante da Cia. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; 
Secretário: André Lermontov. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os 
impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações por acionistas 
representando 95% do capital social votante da Cia.: 4.1. Aprovar, nos termos 
do art. 9, § 1º, (g), do Estatuto Social da Cia., a realização, pela Cia., de 
sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, 
em série única, no valor total de R$ 45.000.000,00 (“Notas Comerciais” e 
“Emissão”, respectivamente), a qual será objeto de oferta pública, com esforços 
restritos de distribuição, nos termos do art. 45 e seguintes da Lei nº 14.195, 
de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), sob o regime de 
garantia firme de colocação (“Oferta Restrita”), nos termos a serem acordados 
no “Termo de Emissão 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com 
Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública da Águas do 
Imperador S.A.” (“Termo de Emissão”). A Emissão e a Oferta Restrita terão as 
seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: A 
Emissão representa a 1ª emissão de notas comerciais escriturais da Cia.; (b) 
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 45.000.000,00  
na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c) 
Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade 
de Notas Comerciais: Serão emitidas 45.000 Notas Comerciais; (e) Valor 
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Comerciais será de 
R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Destinação 
dos Recursos: Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão 
destinados à recomposição de caixa e capital de giro da Cia.; (g) Procedimento 
de Distribuição: As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública 
com esforços restritos, com a intermediação de instituição intermediária líder 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador 
Líder”), nas condições previstas no “Contrato de Coordenação, Colocação e 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob Regime de 
Garantia Firme, de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, 
em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Águas do Imperador S.A.”, a ser 
celebrado entre a Cia. e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); (h) 
Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das 
Notas Comerciais será 24/01/2022 (“Data de Emissão”); (i) Data de Início 
da Rentabilidade: Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da 
rentabilidade será a Data de Emissão (“Data de Início da Rentabilidade”); (j) 
Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Notas Comerciais serão 
emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, 
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais 
será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador 
(conforme definido no Termo de Emissão) e, adicionalmente, com relação 
às Notas Comerciais que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 
(conforme definido no Termo de Emissão), conforme o caso, será expedido 
por esta extrato em nome do titular das Notas Comerciais, que servirá como 
comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais; (k) Prazo e Data de 
Vencimento: Observado o disposto no Termo de Emissão, as Notas Comerciais 
terão prazo de 1826 dias, vencendo-se, portanto, em 24/01/2027 (“Data de 
Vencimento”), ressalvado o vencimento antecipado das Notas Comerciais em 
decorrência dos Eventos de Inadimplemento (conforme definidos abaixo) e as 
hipóteses de resgate antecipado e aquisição facultativa previstas no Termo 
de Emissão; (l) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Notas 
Comerciais serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, na Data 
de Emissão, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso 
seja possível a integralização em mais de uma data, a Nota Comercial que 
venha ser integralizada em data diversa e posterior à Data de Emissão deverá 
ser integralizada considerando o seu Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata temporis desde a 
Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização. As Notas Comerciais 
poderão ser subscritas com ágio ou deságio, a ser definido de comum 
acordo entre a Cia. e o Coordenador Líder, no ato de subscrição das Notas 
Comerciais, observado que referido ágio ou deságio deverá ser aplicado de 
forma igualitária à totalidade dos titulares das Notas Comerciais em cada data 
de integralização; (m) Atualização Monetária das Notas Comerciais: O Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente; 
(n) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI - Depósito 
Interfinanceiro de 1 dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa 
DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 2,16% 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 
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais 
(ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais), desde a 
Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração 
(conforme definido abaixo) imediatamente anterior, inclusive, até a Data de 
Pagamento da Remuneração em questão, na data de pagamento em razão 
de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento 
(conforme abaixo definido) ou na data de um eventual Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme abaixo definido), o que ocorrer primeiro. A Remuneração 
será calculada de acordo com a fórmula prevista no Termo de Emissão; (o) 
Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas 
Comerciais, Resgate Antecipado Facultativo ou Oferta de Resgate Antecipado 
(conforme definido abaixo), nos termos previstos no Termo de Emissão, a 
Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o 
primeiro pagamento devido em 24/07/2022, e os demais pagamentos devidos 
sempre no dia 24 de janeiro e julho de cada ano, até a Data de Vencimento, 
conforme tabela abaixo (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento 
da Remuneração”): 

Datas de Pagamento da Remuneração
24/07/2022
24/01/2023
24/07/2023
24/01/2024
24/07/2024
24/01/2025
24/07/2025
24/01/2026
24/07/2026

Data de Vencimento das Notas Comerciais 
(p) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais será amortizado em 7 parcelas 
semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 24 de cada mês de janeiro 
e julho de cada ano, sendo que a 1ª parcela será devida em 24/01/2024, e 
as demais parcelas serão devidas em cada uma das respetivas datas de 
amortização das Notas Comerciais, de acordo com as datas indicadas na 2ª 
coluna da tabela abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”) e percentuais 
previstos na 3ª coluna da tabela a seguir:

Parcela
Data de Amortização

 das Notas Comerciais
Percentual do saldo do Valor 

Nominal Unitário a ser Amortizado
1ª 24/01/2024 14,2857%
2ª 24/07/2024 16,6667%
3ª 24/01/2025 20,0000%
4ª 24/07/2025 25,0000%
5ª 24/01/2026 33,3333%
6ª 24/07/2026 50,0000%
7ª Data de Vencimento 100,0000%

(q) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Notas 
Comerciais serão efetuados pela Cia. no respectivo vencimento utilizando-
se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3 para as Notas 
Comerciais nela custodiadas eletronicamente; e/ou (ii) os procedimentos 
adotados pelo Escriturador para as Notas Comerciais que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3; (r) Encargos Moratórios: Sem prejuízo 
da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cia. de 
qualquer quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, os débitos em 
atraso vencidos e não pagos pela Cia. ficarão sujeitos a, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa 
convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros 
moratórios à razão de 1% ao mês, desde a data da inadimplência até a data 
do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago 
(“Encargos Moratórios”); (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Cia. 
poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, realizar o resgate 
antecipado facultativo total das Notas Comerciais (“Resgate Antecipado 
Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido 

pela Cia. será equivalente ao (i) Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais, acrescido (ii) da Remuneração, 
calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data 
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o saldo do 
Valor Nominal Unitário; (iii) demais encargos devidos e não pagos até a data 
do Resgate Antecipado Facultativo; e (iv) de prêmio flat a incidir sobre o saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme a tabela abaixo:

Data de Resgate Antecipado Facultativo
% sobre saldo do Valor 

Nominal Unitário
A Partir da Data de Emissão

até 24/07/2024 (inclusive) 1,23%
A partir de 24/07/2024 (exclusive)

até 24/01/2025 (inclusive) 1,06%
A partir de 24/01/2025 (exclusive)

até o 24/06/2025 (inclusive) 0,88%
A partir de 24/06/2025 (exclusive)

até 24/11/2025 (inclusive) 0,75%
A partir de 24/11/2025 (exclusive)

até 24/04/2026 (inclusive) 0,61%
A partir do 24/04/2026 (exclusive)

até a Data de Vencimento 0,48%
(t) Amortização Extraordinária: Não será admitida a realização de 
amortização extraordinária parcial facultativa das Notas Comerciais; (u) Oferta 
de Resgate Antecipado: A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer 
momento, realizar oferta de resgate antecipado das Notas Comerciais, 
endereçada a todos os titulares das Notas Comerciais, sendo assegurado a 
todos os titulares das Notas Comerciais igualdade de condições para aceitar 
o resgate das Notas Comerciais por eles detidas (“Oferta de Resgate 
Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será operacionalizada na forma 
descrita no Termo de Emissão. O valor a ser pago aos titulares das Notas 
Comerciais será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais a serem resgatadas (i) acrescido da 
Remuneração, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da 
Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate das Notas Comerciais 
objeto da Oferta de Resgate Antecipado e demais encargos devidos e não 
pagos até a data da Oferta de Resgate Antecipado, e (ii) se for o caso, 
aplicando-se sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais a serem resgatadas  acrescido da Remuneração 
demais encargos devidos e não pagos até a data da Oferta de Resgate 
Antecipado um prêmio informado pela Cia. na Comunicação de Oferta de 
Resgate Antecipado (“Valor do Resgate Antecipado”); (v) Aquisição 
Facultativa: A Cia. poderá, a qualquer tempo, adquirir Notas Comerciais, no 
mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo titular de Notas 
Comerciais vendedor por valor igual, inferior ou superior ao saldo do Valor 
Nominal Unitário da Nota Comercial em questão. A Cia. deverá fazer constar 
das demonstrações financeiras da Cia. referidas aquisições. As Notas 
Comerciais adquiridas pela Cia. poderão, a critério da Cia. (i) ser canceladas; 
(ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. 
As Notas Comerciais adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, se 
e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável 
às demais Notas Comerciais; (w) Fiança: Com o objetivo de assegurar o fiel, 
pontual e integral cumprimento das obrigações principais e acessórias 
assumidas pela Cia. no Termo de Emissão, incluindo, mas não se limitando, o 
pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, da 
Remuneração, dos Encargos Moratórios, se houver, bem como a remuneração 
do Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), os custos, as comissões e as 
despesas devidos pela Cia. no âmbito do Termo de Emissão, incluindo a 
totalidade das eventuais indenizações, custos, despesas, honorários arbitrados 
em juízo, e demais encargos comprovadamente incorridos pelo Agente 
Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Notas Comerciais, 
ou pelos titulares das Notas Comerciais, em decorrência de quaisquer 
processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais 
necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas decorrentes das Notas 
Comerciais e/ou do Termo de Emissão (“Obrigações Garantidas”), as Notas 
Comerciais contarão com fiança prestada pela Fiadora, obrigando-se, bem 
como a seus sucessores a qualquer título, solidariamente como fiadora e 
principal pagadora de todas Obrigações Garantidas (“Fiança”); (x) Vencimento 
Antecipado: O Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) deverá considerar 
antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Notas Comerciais 
e exigir o imediato pagamento pela Cia., do Valor Nominal Unitário ou do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, conforme o caso, acrescido 
da Remuneração devida, calculados pro rata temporis, e dos Encargos 
Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, 
ou convocar Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais (conforme 
definido abaixo), nos termos do Termo de Emissão, para deliberar sobre a não 
declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações decorrentes das 
Notas Comerciais (“Vencimento Antecipado”), na ocorrência de quaisquer das 
situações previstas abaixo, respeitados os respectivos prazos de cura (cada 
um desses eventos, um “Evento de Inadimplemento”). (i) descumprimento, 
pela Cia. e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas 
Comerciais e/ou ao Termo de Emissão não sanado no prazo de 2 Dias Úteis 
contados da respectiva data de pagamento prevista no Termo de Emissão; (ii) 
ocorrência de: (a) liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência 
da Cia., da Fiadora e/ou de suas controladas relevantes, assim entendidas 
como as controladas da Fiadora que representem, em conjunto ou 
individualmente, 20% por cento da receita operacional bruta consolidada da 
Fiadora, apurada com base nas suas últimas demonstrações financeiras 
divulgadas (“Controladas Relevantes”); (b) pedido de autofalência formulado 
pela Cia., pela Fiadora e/ou por quaisquer de suas Controladas Relevantes, 
independente do deferimento do respectivo pedido; (c) pedido de falência 
formulado por terceiros em face da Cia., da Fiadora e/ou de quaisquer de suas 
Controladas Relevantes, não devidamente elidido no prazo legal; (d) 
propositura, pela Cia., pela Fiadora e/ou por quaisquer de suas Controladas 
Relevantes, de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe 
de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação 
judicial do referido plano; ou (e) ingresso, pela Cia., pela Fiadora e/ou por 
quaisquer de suas Controladas Relevantes, em juízo com requerimento de 
recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento 
de recuperação ou de sua concessão pelo juízo competente; (iii) não utilização, 
pela Cia., dos recursos líquidos obtidos com a Emissão conforme o disposto 
na Cláusula 3.7 do Termo de Emissão; (iv) alteração ou transferência do 
controle acionário (conforme definição de controle prevista no art. 116 da Lei 
das S.A), direto ou indireto, da Cia., cisão, fusão ou incorporação da Cia., 
incluindo incorporação de ações da Cia., exceto se (a) a Developer S.A., 
inscrita no CNPJ nº 00.938.572/0001-16 (“Developer”), permanecer como 
controladora indireta da Cia.; ou (b) for assegurado aos titulares das Notas 
Comerciais que desejarem o resgate das Notas Comerciais de que forem 
titulares, durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da data da publicação 
das atas das assembleias relativas a tais eventos; (v) alteração ou transferência 
do controle acionário (conforme definição de controle prevista no art. 116 da 
Lei das S.A.) direto ou indireto da Fiadora, cisão, fusão, incorporação, incluindo 
incorporação de ações da Fiadora, exceto se (a) a Developer permanecer 
como controladora direta ou indireta da Fiadora; ou (b) se for assegurado aos 
titulares das Notas Comerciais que desejarem o resgate das Notas Comerciais 
de que forem titulares, durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da 
publicação das atas das assembleias relativas a tais eventos, desde que sejam 
respeitados os termos e condições dispostos na Cláusula V do Termo de 
Emissão; (vi) alteração do objeto social da Cia. e/ou da Fiadora, conforme 
disposto em seus estatutos ou contratos sociais, vigentes na Data de Emissão, 
de forma a (a) em relação à Cia., alterar as atividades por ela praticadas; e/ou 
(b) em relação à Fiadora, alterar as atividades preponderantes por ela 
praticadas ou agregar a essas atividades novos negócios que tenham 
prevalência ou que possam representar desvios significativos e relevantes em 
relação às atividades atualmente desenvolvidas; (vii) questionamento judicial, 
pela Cia., pela Fiadora e/ou por qualquer sociedade de seu grupo econômico, 
sobre quaisquer termos e condições do Termo de Emissão; (viii) invalidade, 
ineficácia, nulidade ou inexequibilidade de qualquer das disposições do Termo 
de Emissão, exceto se: (a) revertida no prazo de até 10 dias contados de 
declaração judicial e/ou administrativa nesse sentido; e/ou (b) no caso de 
declaração de invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade da Fiança, a 
Cia. e/ou a Fiadora propuser aos titulares das Notas Comerciais a substituição 
da Fiança por outra garantia ou a substituição da Fiadora, proposta esta que 
deverá ser aprovada pelos titulares das Notas Comerciais em Assembleia 
Geral de Titulares das Notas Comerciais das Notas Comerciais, conforme 
Cláusula X do Termo de Emissão; (ix) qualquer forma de transferência ou 
qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, no todo ou em 
parte, pela Cia. e/ou pela Fiadora, das obrigações assumidas no Termo de 
Emissão; (x) rescisão, anulação, extinção, transferência (total ou parcial) ou 
perda definitiva da concessão detida pela Cia. e/ou por quaisquer de suas 
Controladas Relevantes; (xi) início de um processo de encampação ou 
caducidade da concessão detida pela Cia. e/ou por quaisquer de suas 
Controladas Relevantes e/ou intervenção de um ente regulatório em referida 
concessão, exceto caso tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a tais 
processos e/ou medidas no prazo de 30 dias; (xii) redução de capital social da 
Cia., exceto para absorção de prejuízos; (xiii) caso a Cia. e/ou a Fiadora 
estejam em mora com quaisquer de suas respectivas obrigações assumidas 
nos termos do Termo de Emissão cujo descumprimento possa causar um 

Efeito Adverso Relevante (conforme definido no Termo de Emissão), realização 
de resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações de emissão da 
Cia. e/ou da Fiadora, bem como distribuição e/ou pagamento, pela Cia. e/ou 
pela Fiadora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras 
distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no art. 
202 da Lei das S.A.; (xiv) declaração de vencimento antecipado de qualquer 
obrigação da Cia. e/ou da Fiadora, no mercado local ou internacional, nos 
termos de um ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, 
aqueles decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), 
(a) em relação à Cia., em valor igual ou superior a R$ 25.000.000,00 ; e (b) em 
relação à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 
100.000.000,00 ou seu equivalente em outras moedas; (xv) declaração de 
vencimento antecipado de qualquer obrigação de quaisquer das Controladas 
Relevantes, no mercado local ou internacional, nos termos de um ou mais 
instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles decorrentes 
de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), em montante, 
individual ou agregado, igual ou superior a R$ 50.000.000,00, e não pago em 
até 2 Dias Úteis da declaração; (xvi) inadimplemento, pela Cia. e/ou pela 
Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista no Termo de Emissão, 
não sanado no prazo de 10 Dias Úteis contados do recebimento, pela Cia. e/
ou pela Fiadora, de notificação do Agente Fiduciário nesse sentido; 
(xvii) inadimplemento, a partir da data de celebração do Termo de Emissão, 
pela Cia. e/ou pela Fiadora, de obrigações pecuniárias, nos termos de um ou 
mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles 
decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), (a) em 
relação à Cia., em valor igual ou superior a R$ 25.000.000,00; e (b) em relação 
à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 
100.000.000,00 ou o seu equivalente em outras moedas, desde que 
observados os respectivos prazos de cura de referidas obrigações pecuniárias 
nos termos dos instrumentos financeiros; (xviii) protesto de títulos contra a 
Cia. e/ou a Fiadora, cujo valor individual ou global seja igual ou superior a (a) 
em relação à Cia., R$ 25.000.000,00; e (b) em relação à Fiadora, em montante, 
individual ou agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 ou o seu 
equivalente em outras moedas, salvo se for validamente comprovado pela Cia. 
e/ou pela Fiadora, conforme o caso, que o(s) protesto(s) foi(ram) (1) 
efetivamente suspenso(s) dentro do prazo de até 10 dias contados da data do 
respectivo evento, e apenas enquanto durarem os efeitos da suspensão; (2) 
cancelado(s) no prazo legal; ou (3) prestadas garantias em juízo e aceitas pelo 
Poder Judiciário; (xix) descumprimento, pela Cia. e/ou pela Fiadora, de 
qualquer obrigação constante de qualquer decisão judicial contra a qual não 
tenha sido interposto recurso ou medida judicial cabível dentro do prazo legal, 
contra a Cia. e/ou a Fiadora, conforme o caso, em valor, individual ou agregado, 
igual ou superior a (a) em relação à Cia., R$ 25.000.000,00; e (b) em relação 
à Fiadora, em montante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 
100.000.000,00 ou o seu equivalente em outras moedas; (xx) provarem-se 
falsas ou enganosas quaisquer das declarações e garantias prestadas pela 
Cia. e/ou pela Fiadora no Termo de Emissão; (xxi) revelarem-se incorretas, 
insuficientes ou inconsistentes quaisquer das declarações e garantias 
prestadas pela Cia. e/ou pela Fiadora no Termo de Emissão; (xxii) não 
renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção das 
aprovações, alvarás, autorizações, registros e licenças, inclusive as ambientais 
essenciais para a atividade da Cia., exceto por aquelas (a) que estejam em 
processo de obtenção ou renovação tempestiva; (b) cuja aplicabilidade esteja 
sendo questionada de boa-fé, pela Cia., nas esferas administrativa e/ou 
judicial, e desde que, caso tal não renovação, não obtenção, cancelamento, 
revogação ou extinção esteja gerando algum efeito sobre a Cia., tenha sido 
obtido efeito suspensivo em relação a tais efeitos; ou (c) cuja não renovação, 
não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção não cause um Efeito 
Adverso Relevante (conforme definido no Termo de Emissão); (xxiii) abandono 
e/ou paralisação total, por um período superior a 60 dias consecutivos, na 
execução das atividades desenvolvidas pela Cia. no âmbito da concessão de 
titularidade da Cia., de forma total ou parcial, exceto pelas paralisações 
permitidas no âmbito do contrato relacionado à referida concessão (“Contrato 
de Concessão”); (xxiv) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de 
transferência pela Cia., por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de 
ativo(s) detidos pela Cia., em valor igual ou superior a R$ 25.000.000,00, 
ressalvadas as hipóteses de substituição em razão de desgaste, depreciação 
ou obsolescência; (xxv) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de 
qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição que resulte na perda, 
pela Cia., da propriedade e/ou da posse direta ou indireta da totalidade ou de 
parte substancial de seus ativos, exceto se tal medida for cancelada, sustada 
ou, por qualquer forma, suspensa, em qualquer hipótese, dentro dos prazos 
legais; (xxvi) existência, contra a Cia., a Fiadora e/ou seus respectivos 
administradores, empregados e funcionários, comprovadamente agindo em 
nome da Cia. e/ou da Fiadora, de sentença condenatória ou decisão 
administrativa, de exigibilidade imediata, em processos judiciais ou 
administrativos, conforme aplicável, em razão da violação de qualquer 
dispositivo previsto nas disposições legais e regulamentares relacionadas à 
prática de corrupção e atos lesivos à administração pública e ao patrimônio 
público, incluindo, mas não se limitando a, a Lei nº 12.846, de 1º/08/2013, 
conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18/03/2015, conforme alterado, e, 
conforme aplicável, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o U.K. 
Bribery Act. (“Leis Anticorrupção”); (xxvii) existência, contra a Cia. e/ou a 
Fiadora, de sentença condenatória ou decisão administrativa ou arbitral, de 
exigibilidade imediata, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, 
conforme aplicável, relacionados ao descumprimento (a) às leis, regulamentos 
e demais normas ambientais (incluindo, mas não se limitando à legislação em 
vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA), trabalhistas em vigor 
relativas à saúde e segurança ocupacional (“Legislação Socioambiental”), 
exceto por aquelas (1) cuja aplicabilidade esteja sendo questionada de boa-fé, 
pela Cia. e/ou pela Fiadora, nas esferas administrativa e/ou judicial e desde 
que os efeitos eventualmente aplicáveis estejam suspensos; ou (2) que não 
causem um Efeito Adverso Relevante (conforme definido no Termo de 
Emissão); e/ou (b) à legislação e regulamentação em vigor, relativas à 
inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo, ou que incentivem a 
prostituição, em especial com relação aos seus projetos e atividades de 
qualquer forma beneficiados pela Emissão (“Legislação de Proteção Social”); 
(xxviii) não observância, pela Cia., do seguinte índice financeiro, o qual será 
apurado anualmente, com base nas demonstrações financeiras da Cia., 
calculado pela Cia. e acompanhado pelo Agente Fiduciário considerando o 
período de apuração referente aos 12 meses imediatamente anteriores, sendo 
a primeira apuração com base nas demonstrações financeiras referentes ao 
período findo em 31/12/2021: razão entre Dívida Líquida e EBITDA Ajustado 
menor ou igual a 3,50x  (“Índice Financeiro”). “Dívida Líquida” significa o saldo 
devedor de principal e juros de empréstimos e financiamentos de curto e longo 
prazo, contratados exclusivamente no âmbito do mercado financeiro e/ou 
mercado de capitais, menos o saldo de caixa e aplicações financeiras cujo 
resgate possa ser realizado em prazo superior a 5 Dias Úteis sem penalidade. 
“EBITDA Ajustado” significa o resultado relativo aos 12 meses anteriores à data 
de apuração, antes do imposto de renda e contribuição social, da depreciação 
e amortização, do resultado financeiro e do Resultado de Itens Não Recorrentes 
(conforme abaixo definido), adicionada a receita financeira operacional. 
“Resultado de Itens Não Recorrentes”: (i) venda de ativos; (ii) provisões / 
reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo; (iii) impairment; e 
(iv) ganhos por valor justo/atualização de ativos (sem efeito caixa) e despesas 
pontuais de reestruturação, projetos de expansão e despesas com prospecção 
de novos ativos. (y) Demais Condições: todas as demais condições e regras 
específicas relacionadas à Emissão e/ou às Notas Comerciais serão tratadas 
no Termo de Emissão. 4.2. Autorizar a Diretoria da Cia. e/ou seus procuradores, 
conforme o caso, a praticar(em) todos os atos necessários relacionados à 
implementação, realização e formalização da Emissão e da Oferta Restrita, 
incluindo, mas não se limitando a (i) contratação do coordenador líder e 
demais prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, 
mas não se limitando ao banco liquidante das Notas Comerciais, o escriturador 
das Notas Comerciais, a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3, o agente 
fiduciário, qual seja, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), os assessores legais, dentre outros; (ii) a 
discussão, negociação e definição dos termos e condições da Emissão e da 
Oferta Restrita; (iii) a celebração do Termo de Emissão, do Contrato de 
Distribuição e de seus eventuais aditamentos; e (iv) a discussão, negociação 
e definição dos termos e condições, bem como a celebração de todos e 
quaisquer outros instrumentos, aditamentos, requerimentos, formulários, 
declarações, termos e/ou demais documentos pertinentes à realização da 
Emissão e/ou da Oferta Restrita, observado o disposto nas deliberações 
acima; e 4.3. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Cia. ou seus 
procuradores, conforme o caso, relacionados às matérias constantes dos itens 
acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a 
que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, 
§1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: 
Marcio Salles Gomes - Presidente; e André Lermontov - Secretário. Acionista 
presente: Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.. Esta ata poderá ser 
assinada por meio eletrônico e produz efeitos a partir da data nela indicada, 
ainda que um ou mais signatários realizem a assinatura eletrônica em data 
posterior. Ademais, ainda que algum dos signatários venha a assinar 
eletronicamente este instrumento em local diverso, o local de celebração deste 
instrumento é, para todos os fins, a cidade de Petrópolis, Estado do Rio de 
Janeiro, conforme indicado abaixo. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. Petrópolis, 18/01/2022. Marcio Salles Gomes - Presidente; André 
Lermontov - Secretário. JUCERJA nº 4741523 em 26/01/2022. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Varejo online da China faturou US$ 1,58 trilhão no ano passado

As vendas no varejo 
online de bens fí-
sicos da China ul-

trapassaram a marca de 10 
trilhões de iuanes (US$ 1,58 
trilhão) em todos os tempos 
no ano passado, para atin-
gir 10,8 trilhões de iuanes, 
anunciou o Ministério do 

Comércio (MOC). Apenas 
em 2021, as vendas no va-
rejo online atingiram 13,1 
trilhões de iuanes, revelou 
o porta-voz do MOC, Gao 
Feng, em uma coletiva de 
imprensa.

As vendas no varejo on-
line de bens físicos repre-

sentaram 24,5% do total de 
vendas no varejo de bens 
de consumo e contribuíram 
com 23,6% do crescimen-
to das vendas no varejo de 
bens de consumo em 2021, 
disse Gao. Ele acrescentou 
que o mercado em constan-
te expansão se tornou uma 

força importante para man-
ter o crescimento, o empre-
go e o consumo estáveis.

O mercado de consumo 
da China registrou uma ten-
dência de atualização no 
ano passado, com produtos 
saudáveis, verdes e de al-
ta qualidade cada vez mais 

preferidos pelos consumi-
dores, salientou Gao. 

Segundo a Agência Xi-
nhua, os dados mostram 
que as vendas de dispositi-
vos domésticos inteligentes 
aumentaram 90,5% ano a 
ano em 2021, e as vendas 
de vegetais orgânicos dispa-

raram 127,6% ano a ano. O 
comércio eletrônico no se-
tor de serviços apresentou 
crescimento robusto. As 
vendas de catering online 
aumentaram 30,1% ano a 
ano, um aumento anual de 
27,9 pontos percentuais, de 
acordo com Gao.
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ATA DE AGO/E EM 08 /11/2021. 1.Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 /11/ 
2021, às 14h, na sede social da Origem Energia S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, 
nº 120, Botafogo, CEP 22.271-100.2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de 
Acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 /12/1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).3. Mesa: Presidida pelo Sr. Rodrigo 
Cury Sampaio de Miranda Pavan e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Coutinho 
Martins Filho. 4. Ordem do Dia: (i) apreciar as contas dos administradores, bem 
como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a desti-
nação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/ 2020, (iii) alteração do 
inciso “h” do Parágrafo Único do Art. 21 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto 
Social”) para aumentar o valor mínimo dos contratos cuja celebração está sujeita 
à aprovação do Conselho de Administração; e (iv) consolidação do Estatuto So-
cial. 5. Deliberações: Após analisarem os itens constantes da ordem do dia, os 
acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia, 
deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1. Considerar sanadas a 
falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos previstos no caput 
e parágrafo 3º do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativamente às 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 /12/2020, publicadas 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte 5, p. 1, do dia 08 /11/2021, e 
no Jornal Monitor Mercantil, p. 3, do dia 08 /11/ 2021 (Anexo I), e aprovar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social encerrado em 31 /12/2020. 5.2. Aprovar a destinação do lucro 
líquido no valor de R$ 383.000,00, apurado no exercício social findo em 31/12/2020, 
da seguinte forma: (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R$ 
19.150,00 , para constituição da reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das 
Sociedades por Ações e do Art. 35 do Estatuto Social da Companhia; e (b) o saldo 
remanescente, no montante de R$ 363.850,00, para o pagamento de dividendos 
aos acionistas. 5.3. Alterar o inciso “h” do Parágrafo Único do Art. 21 do Estatuto 
Social a fim de aumentar o valor mínimo dos contratos cuja celebração está sujeita 
à aprovação do Conselho de Administração, quando não previstos no plano de ne-
gócios ou no orçamento anual da Companhia, de modo que o referido artigo passe 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 21 - Todas e quaisquer resoluções 
ou deliberações do Conselho de Administração dependerão do voto afirmativo da 
maioria dos conselheiros eleitos. Parágrafo Único - São de competência exclusiva 
do Conselho de Administração, entre outras matérias previstas na Lei das S.A. e 
neste Estatuto Social: (a) A aprovação de qualquer transação ou contrato entre, de 
um lado, a Companhia ou sociedade na qual a Companhia detenha participação 
societária e, de outro lado, qualquer dos empregados ou administradores, exceto 
se com base no princípio da plena concorrência (arm’s length);(b) Concessão de 
qualquer tipo de empréstimo e/ou financiamento a terceiros, independentemente 
do valor; (c) A prestação de qualquer garantia, real ou fidejussória, ou de aval a 
dívida de terceiros ou Partes Relacionadas, bem como a assunção de obrigações 
em benefício exclusivo de terceiros ou Partes Relacionadas (conforme definido 
no Acordo de Acionistas da Companhia), e a prática de atos gratuitos ou de favor 
e renúncia de direitos em favor de terceiros ou de Partes Relacionadas; (d) A 
mudança nas práticas contábeis ou tributárias da Companhia, exceto na medida 
exigida por lei; (e) A nomeação ou destituição de auditores independentes, exceto 
no caso de contratação de: (i) PWC; (ii) KPMG; (iii) Deloitte & Touche Tohmatsu; ou 
(iv) Ernst & Young; (f) A celebração de contratos de empréstimos e financiamento, 
bem como instrumentos de derivativos ou linhas de vendor em valor individual e/
ou que no agregado, dentro de um período de 12 meses consecutivos, supere 
o montante equivalente a duas vezes o valor do EBITDA Ajustado apurado pela 
Companhia nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao da(s) contrata-
ção(ões) correspondente(s). Para fins deste Estatuto Social, “EBITDA Ajustado” 
significa, para um determinado período em relação à Companhia, seu lucro líquido 
antes das despesas e receitas financeiras, impostos sobre renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido - CSLL, depreciação e amortização, observando-se as 
disposições constantes da Instrução nº 527, editada pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM em 04 de outubro de 2012, conforme alterada, devidamente 
ajustado para refletir, para todo o período de 12 meses, o resultado de eventuais 
aquisições realizadas pela Companhia nos 12 meses imediatamente anteriores 
como se houvessem sido consumadas no primeiro dia do referido período; (g) A 
alienação ou realização de reorganizações societárias cujo efeito seja equivalente 
ao de uma alienação, pela Companhia ou qualquer de suas controladas, a terceiros 
ou afiliadas do PSS Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestra-
tégia - Investimento no Exterior (que não sejam controladas da Companhia), dos 
ativos correspondentes aos campos de Conceição, Fazenda Matinha, Fazenda 
Santa Rosa, Quererá, Garça Branca, Saíra, Mosquito, Tiziu, Fazenda Gameleira, 
Anambé, Arapaçu, Cidade de São Miguel dos Campos, Furado, Paru, Pilar e São 
Miguel dos Campos; e (h) A celebração de quaisquer contratos que envolvam valor 
individual e/ou que no agregado, dentro de um período de 12 meses consecutivos, 
seja superior a R$ 10.000.000,00, quando não previstos no plano de negócios ou no 
orçamento anual da Companhia.” 5.4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, o qual, com as alterações acima já incluídas, passa a vigorar com 
a redação constante do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento e Lavratura 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária foi encerrada, sendo elaborada a presente ata, que foi lida, aprovada e 
por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury Sampaio de 
Miranda Pavan; Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. Acionistas: PSS 
Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Investimento 
no Exterior, Luiz Felipe Coutinho Martins Filho, Nathan Allan Biddle e Luna Maria 
Teixeira Viana. JUCERJA sob o nº 4672547 em 22/12/2021. Jorge Paulo Mag-
daleno Filho -Secretário Geral. Filho - Secretário. JUCERJA sob o nº 4672547 
em 22/12/2021.Jorge Paulo Magdaleno Filho -Secretário Geral.

Como se posicionar na renda fixa em 2022
Por Jorge Priori

Conversamos com 
cinco especialistas 
sobre como se po-

sicionar em renda fixa em 
2022.

Felipe Chamaniego, 
especialista sênior de 
Produtos da Messem In-
vestimentos

Existem diversas cate-
gorias que servem como 
base para a remuneração 
na renda fixa, sendo que 
as três mais conhecidas 
são pós-fixado, prefixado 
e atrelada à inflação. Den-
tro dessas três formas de 
remuneração, uma boa es-
tratégia é diversificar cada 
uma delas em prazos dife-
rentes.

No curto prazo, deve-
se manter os ativos pós-
fixados. Isso porque esses 
ativos irão acompanhar a 
subida da taxa de juros que 
o mercado está prevendo. 
Com isso, o investidor fica 
protegido dessa oscilação 
no curto prazo, além de ga-
rantir possivelmente uma 
remuneração mais alta que 
a poupança, por exemplo.

Para o médio prazo, as 
taxas pré-fixadas estão bem 
interessantes. Encontramos 
nas principais plataformas 
de investimentos taxas aci-
ma de 12% a.a., algo que 
não encontrávamos desde 
meados de 2018.

Já para o longo prazo, 
preferimos os ativos in-
dexados à inflação pela 
parcela de ganho real ga-
rantida para o investidor. 
Assim, não importa o 
quanto o preço dos produ-
tos que você está acostu-
mado a comprar suba, os 
seus investimentos sempre 
irão lhe proporcionar um 
retorno acima disso.

É importante sempre 
destacar que esse tipo de 
estratégia não funciona pa-
ra todos os investidores da 
mesma forma. Cada inves-
tidor possui características, 
necessidades e projetos di-
ferentes. Alguns investido-
res não podem, por exem-
plo, ficar com recursos 
parados por muito tempo, 
então suas estratégias de-
vem ser diferentes. Outros 
podem ter projetos já bem 
estabelecidos e as taxas pré-
fixadas conseguem ajudá-
los de maneira mais eficaz 
nesse caso.

Felipe Nascimento, 
gestor da área de macro-
economia da InvestSmart

O ano de 2022 sinaliza 
ser um reflexo das políticas 
adotadas ao enfrentamento 
da pandemia ao longo de 
2020 e 2021 e da volatili-

dade comum expressa em 
anos de eleição. Após as 
injeções trilionárias de dóla-
res no Brasil e no mundo, a 
inflação acelerou, e os juros 
vão subir até que os agentes 
ancorem suas expectativas 
de inflação.

Nossa projeção é que o 
BC eleve a taxa de juros até 
um ponto terminal próxi-
mo de 12%. Independen-
temente de quem acerte a 
taxa terminal, é claro que os 
juros vão subir, e até que es-
teja clara qual a dinâmica da 
inflação, não vemos sentido 
em se desfazer de ativos pós 
fixados, até porque pode ser 
uma defesa aos desajustes 
da eleição.

Entretanto, o mercado 
só premia expectativas não 
observadas, e os ativos pós-
fixados estão cada vez com 
percentuais menores, e sua 
escolha hoje deve ser vis-
ta com cautela. Na ponta 
oposta, ativos prefixados, 
até onde a inflação comece 
a ceder, podem trazer prê-
mios relevantes.

Para os agentes mais 
conservadores, vale obser-
var que hoje todos os títu-
los públicos e a maior parte 
dos privados indexados à 
inflação têm entregue juros 
reais acima de 4%. Histori-
camente, na maior parte das 
janelas de observação, essa 
taxa bate o Ibovespa.

Jansen Costa, sócio-
fundador da Fatorial In-
vestimentos

Se a gente olhar para 
o cenário dos últimos 12 
meses, a inflação ganhou 
de qualquer taxa atrelada 
ao CDI. Ou seja, quem 
tinha dinheiro na renda 
fixa atrelado à inflação 
não perdeu dinheiro. Se 
o investidor optar por um 
CDI que pague 100%, já 
está ganhando. Dessa for-
ma, se ele for conservador 
e buscar pós-fixado atre-
lado ao CDI, já estará ga-
nhando em uma taxa pró-
xima de 10 dígitos.

Com o aumento de ju-
ros, é importante também 
casar o prazo do investi-
mento com o produto, além 
de fazer aplicações em que 
consiga esperar até o venci-
mento. Se conseguir espe-
rar, sempre vai ter melhor 
ganho, principalmente nos 
investimentos com prazos 
mais longos.

O risco do prefixado ho-
je é acontecer um aumen-
to mais rápido da curva de 
juros do que era esperado. 
Quando isso acontece, o 
cliente que aplicou antes 
fica com a sensação de que 
perdeu dinheiro. A gen-
te está em um ciclo de alta 
de juros e, se o investidor 

tem medo de que os juros 
possam disparar, é preciso 
ajustar não a taxa, mas sim 
o prazo.

Uma opção para quem 
quer evitar esse risco é 
aplicar em investimen-
tos de prazo curto de até 
1 ano, por exemplo. Uma 
opção são LCIs ou LCAs, 
que são isentos de impos-
to. Para quem quer inves-
tir num prazo mais longo, 
investimentos atrelados ao 
IPCA+ são ótimos, caso 
se possa esperar o venci-
mento. Neste ano, temos a 
expectativa para a inflação 
acima da meta.

Paulo Cunha, CEO da 
iHUB Investimentos

Considerando a eleição 
de 2022 e os altos juros que 
devem subir mais, ultrapas-
sando os dois dígitos, os 
produtos mais conservado-
res de renda fixa são os fun-
dos de renda fixa e CDBs 
pós-fixados, indexados ao 
CDI ou à Selic. O Tesouro 
Selic também serve. CDBs 
indexados ao CDI, fundos 
de renda fixa de crédito pri-
vado e fundos referencia-
dos são outras opções. Es-
ses dois últimos podem ser 
interessantes desde que te-
nham uma taxa de adminis-
tração de no máximo 0,50% 
ou 0,60% e render mais que 
100% do CDI.

Para quem possui perfil 
um pouco mais arrojado e 
queira fazer uma aposta um 
pouco mais ousada, temos 
os títulos públicos Pré e IP-
CA+. Eles estão sendo ne-
gociados para os vértices de 
2025, 2026 com taxa pré-
fixada por volta de 11,50% 
a.a. Se o investidor apostar 
em uma melhora e que os 
juros vão cair um pouqui-
nho mais cedo do que o 
mercado está prevendo, po-
de ganhar dinheiro mais rá-
pido no curto prazo com o 
tesouro pré-fixado ou LTN. 
No entanto, se o mercado 
estressar pode até perder 
dinheiro.

Uma outra aposta tam-
bém arrojada, mas que o in-
vestidor fica mais protegido 
na questão da inflação, são 
as NTNBs, que possuem ta-
xas perto do IPCA + 5,50% 
mesmo para vértices mais 
longos, como 2035 e 2055. 
Lembrando que quanto 
mais longo, mais arrojado 
será o investimento e maior 
pode ser a oscilação. O in-
vestidor pode até vir a per-
der bastante dinheiro caso a 
curva de juros futuro suba 
demais em um momento 
de forte fuga de capital, por 
exemplo.

Assim, por orientação 
de perfil, o primeiro seria o 
pós-fixado, mais conserva-

dor e com liquidez, depois a 
LTN (pré-fixado), um pou-
quinho mais curta, e por úl-
timo o Tesouro IPCA ou as 
NTNBs, que quanto mais 
longo período, mais arris-
cado.

Tiago Cespe, Cespe 
Investimentos

Nós temos que começar 
analisando o panorama de 
saúde mundial. Imaginava-
se que em 2022 os casos de 
Covid já estariam controla-
dos devido à vacinação, mas 
novas variantes apareceram 
e possíveis lockdowns po-
dem acontecer. Além disso, 
nós estamos num ano de 
eleição, com uma inflação 
muito acima da meta bus-
cada pelo Banco Central e 
uma taxa de juros subindo. 
O que o investidor deve fa-
zer nesse momento na ren-
da fixa?

Primeiro: por conta dos 
imprevistos que podem vir, 
é muito importante que se 
tenha um lastro financeiro 
de 6 a 12 meses do seu pa-
drão de vida em um fundo 
de renda fixa que renda aci-
ma de 100% do CDI com 
liquidez imediata. O fundo 
Safra Capital Market Espe-
cial possui uma aplicação 
inicial de R$ 1 mil e tem 
rendido acima de 130% do 
CDI nos últimos 12 meses 
com resgate D+0.

Tendo esse lastro, é in-
teressante aproveitar al-
gumas oportunidades que 
surgem nesse momento 
de distorção de mercado. 
Atualmente, com as oscila-
ções da expectativa futura 
da taxa de juros, os títulos 
para um ano podem pagar 
entre 11,9% e 12,3%, pra-
ticamente 1% ao mês de 
rentabilidade.

Depois é importante se 
proteger da inflação, que 
está completamente fora 
do centro da meta. Para 
isso, é interessante ter tí-
tulos atrelados à inflação. 
Nesse momento, você 
consegue comprar CDBs 
ou letras financeiras pa-
gando IPCA + 5,3% para 
dois anos. Como estamos 
vivendo esse momento de 
instabilidade, eu recomen-
do esse posicionamento 
para no máximo três anos, 
dando preferência a títulos 
de emissão bancária.

Agora, se o investidor 
tem expertise de mercado 
ou um bom agente ao la-
do para recomendar bons 
papéis, ele pode recorrer 
a títulos como CRI, CRA 
ou debêntures de boas em-
presas que pagam até um 
pouco mais. Por exemplo, 
debêntures incentivadas 
têm rentabilidade isenta de 
Imposto de Renda.

CONSELHO DE MINERVA DA UFRJ
Edital de Convocação de Assembleia -Geral  

Ordináriada Associação de ex-Alunos da UFRJ
De acordo com o Estatuto da Associação ficam convocados todos os 
antigos alunos em pleno gozo dos seus direitos, para comparecerem 
a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 
2022, as 16.30 hs primeira convocação e as 17 hs, ultima convocação, 
na Rua Viúva Lacerda 246/102,Humaita ou pelo no link https://us04web.
zoom.us/j/790665463771?, com o intuito votar e eleger o novo conselho 
Deliberativo, Presidente e demais membros da diretoria para o próximo 
triênio, compreendido entre ,assim como aprovação fiscal. Rio de 
Janeiro,31 de janeiro de 2022. Sebastião Amoedo - Presidente do 
Conselho de Minerva da UFRJ

Mercados fecham semana 
marcando volatilidade

Os mercados acio-
nários demonstra-
ram volatilidade 

nesta sexta-feira e com um 
comportamento de cer-
ta forma incomum, com o 
Ibovespa se mantendo em 
trajetória oposta aos índices 
norte-americanos, avaliou 
o economista Alexsandro 
Nishimura, head de conte-
údo e sócio da BRA.

Às 17h o Ibovespa mar-
cava 111.612,57 pontos, de-
pois de abrir em 112.610,76 
pontos. “Após três altas se-
guidas, o Ibovespa realizou 
lucros recentes, em grande 
parte devido ao desem-
penho das duas ações de 
maior peso do índice, com 
Petrobras e Vale em queda 
mesmo com o avanço das 
commodities no mercado 
internacional”, destaca o 
economista.

Ele citou que as ações 
da Petrobras iniciaram o 
dia em alta, mas inverteram 
o sinal no início da tarde, 
mesmo com a valorização 
do petróleo, passando a 
sobressair o adiamento do 
follow on da Braskem. As 
ações da petroquímica, por 
outro lado, operaram em 

forte alta nesta sexta-feira.  
O papel PETR4 abriu va-
lendo R$ 33,80 e fechou em 
R$ 32,45.

Nishimura, disse que os ju-
ros futuros operaram em bai-
xa, em reflexo do noticiário 
de que o governo reavalia a 
PEC dos Combustíveis, com 
a possível retirada do fundo 
de estabilização dos preços 
dos combustíveis, enquanto 
a PEC contemplaria apenas a 
zeragem dos impostos fede-
rais, PIS e Cofins, sem con-
trapartida da arrecadação.

Já as bolsas de Nova York 
tiveram comportamento 
oposto ao Ibovespa, com o 
S&P 500 revertendo as per-
das da manhã, para fechar 
em alta após três pregões 
de queda. “O índice norte-
americano reagiu positiva-
mente ao dado de inflação 
ao consumidor, PCE, que 
veio em linha com as ex-
pectativas, enquanto a ren-
da pessoal registrou avanço 
menor do que o consenso”. 
As ações do setor de tecno-
logia desta vez se destaca-
ram positivamente, puxadas 
principalmente pela Apple, 
que subiu após apresentar 
bons resultados.
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