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4 Publicada em agosto, MP 1.063 permite 
venda direta de etanol aos postos.
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16 Confira as notícias do nosso mural.

8 Nova lei prevê punição mais severa em Santos.

9 Mistura obrigatória de biodiesel voltará a ser de 10% no 
último bimestre do ano.

10 Programa Na Mão Certa realiza webinar nos 15 anos de 
combate à exploração sexual infantil.
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Já há algum tempo, o País vive uma ausên-
cia de prioridades. A Medida Provisória (MP) 
1.063/2021, assinada em agosto pelo presi-

dente Jair Bolsonaro, é mais uma prova disso. O 
texto, que já foi publicado, autoriza, dentre outras 
coisas, a venda direta de etanol por produtores ou 
importadores aos postos de combustíveis. 

A MP permite a possibilidade de retirar da cadeia 
a participação das distribuidoras na entrega de 
etanol aos postos de abastecimento, o que, teo-
ricamente, diminuiria o preço do combustível nas 
bombas. Ocorre que, na prática, as coisas não 
funcionam de forma tão harmônica assim. Liberar 
a venda direta sem a criação de uma tributação 
isonômica tende a aumentar ainda mais a sone-
gação. 

Por que a Reforma Tributária caminha tão lenta-
mente (se caminha...)? Por que não se discute 
uma política energética definitiva para o Brasil? 
Enquanto o Governo não consegue responder, 
vai criando medidas que, sabemos, não funciona-
rão como imaginado. 

Infelizmente, com a autorização para a venda 
direta de etanol aos postos, devemos nos pre-
parar para um aumento da concorrência desleal, 
com a sonegação e a adulteração, em prejuízo de 
revendedores honestos e consumidores.

Além disso, a MP 1.063/21 permite que os postos 
"bandeirados" possam vender combustíveis de 
outras distribuidoras, desde que avisem o consu-
midor. A justificativa do governo é que isso intensi-
ficaria a concorrência em um momento em que a 

alta dos combustíveis pesa no bolso. 

Essa regra, no entanto, não se aplica aos contra-
tos vigentes, somente será válida aos contratos 
futuros caso haja consenso entre distribuidora 
e revendedor. Ou seja, as distribuidoras podem 
simplesmente não aceitar que os seus postos ex-
clusivos façam uso da regra. Mais uma vez, tem 
tudo para não funcionar...

Para que haja mudanças de fato, precisamos de 
uma política energética definitiva para o Brasil 
para os próximos 20 anos, pelo menos. Não me-
didas pontuais em meio a uma política de gover-
no, que mudam a cada quatro anos. As empresas 
precisam de segurança jurídica para investir no 
setor e, assim, aumentar a competitividade.

Será uma política de capital aberto, com privati-
zações? Ou será estatal? É preciso definir esta 
questão primária: qual a política que o País quer? 
Energia é algo estratégico, então quais serão as 
regras de Estado para garantir energia elétrica e 
combustíveis (que movimentam transporte, loco-
motivas e termelétricas) para a sociedade?

Hoje há 40 mil postos no Brasil e apenas seis 
distribuidoras. Onde está a falta de concorrência? 
Falta concorrência no refino, que possui uma 
estrutura feita para atender exclusivamente a polí-
tica da Petrobras, deixando o País sem infraestru-
tura portuária, por exemplo, para receber/importar 
combustíveis.

 É preciso rever as prioridades antes de mexer 
nas regras do jogo, assim como sanar problemas, 
(como os de infraestrutura) para que elas produ-
zam efeito. Até mês que vem!

EDITORIAL
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REVENDA

Assinada recente-
mente pelo presi-
dente Jair Bolso-

naro, a Medida Provisória 
(MP) 1.063 foi publicada 
no Diário Oficial da União 
em 12 de agosto e sur-
preendeu o setor de com-
bustíveis, principalmente 
porque parte dos temas 
tratados pela MP é objeto 
de consulta e audiência 
pública em andamento 
pela ANP.
O texto altera a legislação 
sobre a comercialização 

de combustíveis no País 
(Lei nº 9.478/1997), sobre-
tudo do etanol hidratado, 
flexibilizando seu processo 
de compra e venda.
 As alterações estabeleci-
das pela MP entrarão em 
vigor somente em de-
zembro deste ano, quatro 
meses depois de sua publi-
cação. Esse prazo é para 
dar tempo suficiente aos 
estados para adequarem a 
cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS).

“Em relação à venda di-
reta de etanol aos postos 
revendedores e TRRs, a 
medida provisória define 
que somente após quatro 
meses da sua publicação 
poderão ocorrer operações 
comerciais desse tipo. 
Neste período, questões 
tributárias deverão ser 
ajustadas. Sobre isso, a 
medida provisória diz que 
a alíquota incidente cor-
responderá à soma das 
previstas para distribuição 
e revenda. Esta novidade 
é vista com preocupação, 
pois eleva o já preocupante 

Mudanças à vista
MP publicada pelo Planalto permite a venda direta de etanol aos postos  

e possibilita a "bomba branca" em estabelecimentos bandeirados
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risco de concorrência des-
leal, sonegação e vícios de 
qualidade”, explica a con-
sultora jurídica do Resan, 
Carolina Dutra.
A segunda mudança esta-
belecida pela MP é a flexi-
bilização da tutela regulató-
ria de fidelidade à bandeira, 
permitindo que um posto 
bandeirado possa comer-
cializar combustíveis de ou-
tros fornecedores que não 
o da marca que o posto 
ostenta. Esta medida ainda 
deverá ser regulamenta-
da pela ANP no prazo de 
90 dias a partir da data da 
publicação da MP. Ou seja, 
entrará em vigor em 10 de 
novembro.
Segundo nota emitida pela 
Fecombustíveis, essa regra 
não se aplicará aos contra-
tos vigentes, somente será 
válida aos contratos futuros 

caso haja consenso entre 
distribuidora e revendedor. 
Ou seja, as distribuidoras 
podem simplesmente não 
aceitar que os seus postos 
exclusivos façam uso da re-
gra. Portanto, a Federação 
“considera a regra inócua, 
já que as distribuidoras 
já estão se posicionando 
por notas escritas contra a 
possibilidade de negociar 
cláusulas contratuais que 
permitam a comercializa-
ção sem exclusividade em 
postos bandeirados. Pare-
ce ser mais uma medida 
federal que não trará qual-
quer benefício prático”.
“Diante dessas mudanças 
pelas quais nosso setor 
vem passando, é preciso 
cautela redobrada pelas 
empresas na tomada de 
decisões que afetarão 
seus negócios. Em caso 

de dúvidas, orientamos 
que entre em contato com 
nosso Departamento Jurídi-
co”, orienta o presidente do 
Sindicombustíveis Resan, 
José Camargo Hernandes.
Tributação
Ao permitir a venda do eta-
nol hidratado diretamente 
pelo produtor ao posto de 
combustíveis, a MP estabe-
lece um sistema "dual" de 
tributação. Por meio dele, o 
produtor terá que recolher 
todos os impostos federais.
A MP também altera a 
cobrança da contribuição 
para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade 
Social (Cofins) na venda 
de álcool anidro importado 
para adição à gasolina, 
quando o distribuidor tam-
bém for importador. Ou 

REVENDA DE GLP
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seja, ela acaba com a deso-
neração tributária prevista 
até então para estes casos. 
Para o governo, isso vai 
equalizar a cobrança de 
impostos entre o produto 
nacional e o importado.
O maior impacto da mudan-

ça na cobrança de impos-
tos será para os estados, 
que precisarão adequar a 
cobrança do ICMS. Segun-
do nota da Presidência da 
República, para não haver 
renúncia de receitas, o texto 
prevê que “as alíquotas 

aplicáveis à venda direta 
de etanol serão aquelas 
decorrentes da soma das 
alíquotas atualmente pre-
vistas para o produtor ou 
importador com aquelas 
que seriam aplicáveis ao 
distribuidor”.

Fonte: Agência Câmara

Na tentativa de baixar preços 
para o consumidor, uma pro-
posta de emenda à MP 1.063 

foi apresentada pelo deputado federal 
Kim Kataguiri (DEM-SP).
Desde janeiro de 2000, quando a Lei 
9.956 começou a valer, os estabele-
cimentos foram proibidos de ter bom-
bas para autoabastecimento, como 
é habitual nos Estados Unidos e em 
países da Europa.
Em publicação no Twitter, o deputado 
afirma que a mudança não causaria 
desempregos, mas aqueceria a eco-
nomia e com “empregos em ramos 
diferentes, (…) melhores condições e 
salários maiores”.
Segundo ele, caberá aos donos de 
postos decidir qual modelo de negó-
cio é mais vantajoso.
Tramitação
O prazo para sugestão de emendas 
já foi encerrado e uma Comissão 
formada por 12 senadores e 12 de-

putados analisará questões como relevância, 
urgência, mérito e viabilidade financeira das pro-
postas. Em seguida, a Câmara dos Deputados 
deve votar o texto editado antes que esse vá ao 
Senado Federal (veja quadro).
A matéria entra em regime de urgência no Con-
gresso a partir de 26 de setembro, com limite 
para sua definição até 10 de outubro próximo. 
Uma vez aprovada no Congresso, a MP retorna 
a Jair Bolsonaro para virar lei.

Emenda prevê saída de frentistas
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O que estabelece a MP?

A medida estabelecida pelo governo permite a produtores e importadores de 
etanol hidratado vender o combustível diretamente aos postos de combustíveis 
e aos TRRs sem a intermediação de distribuidoras.

Ela também flexibiliza a venda de combustíveis de terceiros pelos chamados 
“postos bandeirados”, que vendem combustível de marca específica e usam a 
bandeira dela comercialmente. Esta regra não poderá ser aplicada aos contratos 
vigentes, ou seja, os postos bandeirados deverão cumprir as regras contratuais 
de exclusividade.

Além disso, a MP altera parcialmente a cobrança de impostos sobre o etanol 
hidratado e sobre o etanol anidro adicionado à gasolina.

Como era antes?

Até então, somente as distribuidoras poderiam vender combustíveis aos postos. 
Ou seja, as distribuidoras compravam o combustível do produtor e o revendia 
aos postos. Na prática, a nova regra de venda direta de etanol só valerá para os 
postos bandeira branca. Já os postos que possuem contratos assinados com as 
distribuidoras terão que respeitar as cláusulas de exclusividade. A medida que 
flexibiliza esta regra ainda deverá ser regulamentada pela ANP no prazo de 90 
dias a partir da data da publicação da MP, ou seja, deverá entrar em vigor a par-
tir de 10 de novembro.

Qual é o papel das distribuidoras e como fica após a MP?

Até então, cabia exclusivamente às distribuidoras zelar pela qualidade dos com-
bustíveis, organizar a logística de distribuição do produto aos postos do país e 
recolher todos os impostos federais incidentes sobre ele.

Ao permitir a venda direta do produtor ao posto, a logística de distribuição e o 
recolhimento de impostos passa a ser de responsabilidade de quem produz, já 
que não haverá mais intermediação da distribuidora.

A fiscalização da qualidade do combustível continuará sendo de responsabili-
dade da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). O governo 
não informou se haverá aumento da fiscalização.

*Com informações G1
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A Prefeitura de San-
tos sancionou, 
em 26 de agos-

to, a Lei Complementar 
1.128/2021, que altera o 
Código de Posturas do 
município (Lei 3.531/68) 
e pune com mais rigor os 
postos que vendem com-
bustíveis adulterados e 
cometem outras fraudes, 
como a instalação de 
equipamentos para redu-
zir a vazão desses produ-
tos na bomba. A nova lei 
já está em vigor.
“De tempos em tempos, 

surgem casos que a im-
prensa divulga sobre esta-
belecimentos que vendem 
combustível fraudado. Na 
outra ponta, o principal 
prejudicado é o consu-
midor. Por isso a nossa 
ideia foi criar mecanismos 
que dificultassem esse 
mau empresário de voltar 
para o mesmo ramo de 
atividade”, explica o vere-
ador Cacá Teixeira, autor 
do projeto que originou a 
nova legislação.
A norma prevê a cassa-
ção do alvará e da licen-

ça de funcionamento do 
posto. Além disso, os 
proprietários não poderão 
atuar no mesmo ramo de 
atividade durante cinco 
anos (antes eram três 
anos).
De acordo com o lei com-
plementar, os problemas 
na qualidade do combus-
tível deverão ser com-
provados por laudos das 
instituições competentes, 
conveniadas ou autoriza-
das (ANP, Secretaria de 
Estado da Fazenda, Ipem 
e/ou perito com fé pública).

SANTOS

Nova lei prevê punição mais severa a 
postos que vendem combustível adulterado

INTERDITADO

INTERDITADO
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BIODIESEL

O Governo federal 
decidiu reduzir a 
mistura do biodiesel 

no óleo diesel para 10% nos 
meses de novembro e de-
zembro de 2021.
O motivo da redução seria 
o preço do biocombustível e 
seu impacto no preço final do 
diesel e na inflação.
A redução acontece no bi-
mestre seguinte ao aumento 

da mistura. O ano de 2021 
começou com 12%, per-
centual que chegou a ficar 
por um bimestre em 13%, 
seguindo a previsão legal. 
Depois, o governo reduziu 
a mistura para 10% por dois 
bimestres, alegando a ques-
tão do preço. Então, no quin-
to bimestre do ano, a mistura 
foi elevada para 12%, deven-
do ser novamente reduzida 
para 10%.

Mistura de biodiesel será de 
10% a partir de novembro
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O Programa Na 
Mão Certa reali-
zou, no início de 

agosto, o segundo de três 
webinários que marcam 
os 15 anos da iniciativa. 
O objetivo dos eventos é 
apresentar o panorama 
da exploração sexual de 

PROGRAMA

crianças e adolescentes no 
Brasil, discutir os desafios 
e mobilizar a sociedade 
para prevenir e enfrentar 
esse problema. 
Com o tema “Mobilize”, o 
segundo encontro mostrou 
como o comprometimen-
to do setor privado e da 

sociedade civil pode cons-
cientizar, informar e mobili-
zar muitas pessoas para a 
causa. 
“O Programa Na Mão Cer-
ta nasceu em 2006, após o 
incômodo, a preocupação 
e a mobilização de um 
pequeno grupo. Na época, 

Na Mão Certa celebra 15 anos de 
combate à exploração infantil

Encontro debateu como comprometimento do setor privado e da sociedade civil 
pode conscientizar, informar e mobilizar pessoas 
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ousamos acreditar na in-
fância e adolescência livres 
da exploração sexual nas 
rodovias brasileiras. Assim, 
a Childhood Brasil foi pio-
neira na investigação des-
se problema e investiu na 
criação do Programa que, 
por meio de uma estratégia 
intersetorial, promove a pre-
venção e o enfrentamento 
dessa triste realidade”, diz 
Eva Dengler, gerente de 
Programas e Relações 
Empresariais da Childhood 
Brasil.
A principal estratégia do 
Programa é sensibilizar os 
motoristas de caminhão 
para atuar como agentes 
de proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes, 
com foco no enfrentamento 
da exploração sexual. O 
primeiro webinário, reali-
zado em junho, abordou 
o tema “Entenda”, para 
introduzir o assunto, mos-
trar como o cenário mudou 
nesses anos, exemplificar 
os avanços e desafios, e 
elencar as realizações do 
Programa Na Mão Certa.
Empresários e  
caminhoneiros 
O painel realizado em 
agosto contou com a par-

A Childhood Brasil é uma 
organização brasileira que 

faz parte da World Chil-
dhood Foundation, insti-

tuição internacional criada 
em 1999 pela Rainha Sil-
via da Suécia.  O seu foco 
de atuação é a proteção 

da infância e adolescência 
contra o abuso e a explo-
ração sexual. A organiza-
ção se tornou referência 

no país por desenvolver e 
apoiar projetos que vêm 

transformando a realidade 
da infância brasileira vul-

nerável à violência, dando 
visibilidade e dimensão 

ao problema, implantando 
soluções efetivas adotadas 
por setores empresariais, 
serviços públicos e edu-
cando a sociedade em 

geral. Informações: www.
childhood.org.br.

ticipação de empresários 
e motoristas de caminhão 
que atuam diretamente 
para enfrentar a explora-
ção sexual de crianças e 
adolescentes: são pesso-
as que buscam mobilizar 
outras pessoas para atuar 
nessa causa tão importan-
te e urgente. 
“Em 2003, vi a capa da 
revista Caminhoneiro, que 
retratava a exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes nas estradas 
brasileiras. Fiquei indigna-
do e, como Presidente de 
uma das maiores montado-
ras de caminhões do País, 
não poderia ficar parado. 
Transformei minha indig-
nação em ação e a partir 
daquele momento decidi 
que íamos investir em uma 
solução para enfrentar 
aquele problema no nosso 
país”, conta Antonio Rober-
to Cortes, da presidente e 
CEO da Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus.
Sergio Asis, investidor em 
startups de tecnologia, 
relembra como come-
çou a atuar na causa e 
da primeira pesquisa “O 
Perfil do Caminhoneiro no 
Brasil”. Ele também par-
ticipou do lançamento do 

O vídeo completo 
do webinário “MO-
BILIZE” está dispo-
nível no YouTube da 
Childhood Brasil. 
O último webinário 
da série terá o tema 
“Denuncie” e será 
realizado em 5 de 
outubro.
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Programa Na Mão Certa. 
“Eu só posso agradecer 
todas as empresas que nos 
acompanharam, todos os 
caminhoneiros que se com-
prometeram com a nossa 
causa. Ainda estamos em 
um momento muito difícil e 
temos muito a fazer a res-
peito desse problema que 
vitimiza as crianças e ado-
lescentes no nosso país.”
Já Daniela Ribas, motorista 
de caminhão e parceira da 
Patrus, é uma grande mobi-
lizadora da causa. “É muito 
importante que os empresá-
rios busquem essa causa, 
que vistam a camisa. Eu 
me senti muito motivada 
quando isso veio de cima 
para baixo. Se cada um fi-
zer um pouco, vamos fazer 
a diferença”, ressalta. 
Natanael Januário, moto-
rista de caminhão da Bra-
volog, abraçou a causa há 
15 anos e mobiliza colegas 
para se conscientizarem 
sobre o problema. “Meu 
trabalho é de formiguinha. 
Quando eu paro nos postos 
de combustíveis, me apro-
ximo de outros motoristas e 
falo sobre o assunto”, com-
pleta. 
A Intercement Brasil come-

Antonio Roberto Cortes, da presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus

Sergio Asis, investidor em startups de tecnologia

Daniela Ribas, caminhoneira, também é parceira do programa
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"Meu trabalho 
é de formigui-
nha. Quando 
eu paro nos 
postos de com-
bustíveis, me 
aproximo de 
outros motoris-
tas e falo so-
bre o assunto."
 
Natanael Januário
Motorista de caminhão

çou a participar do Pro-
grama em 2007 e criou o 
calendário da Semana Na 
Mão Certa. Atualmente, 
10 dos 12 municípios de 
atuação da empresa já 
possuem lei formalizando 
a realização da Semana 
no calendário de even-
tos municipal. “Em 2020, 
tivemos que ser criativos 
por causa da pandemia 
para que conseguísse-
mos, mesmo sem eventos, 
fortalecer o enfrentamento 
da exploração sexual de 
crianças e adolescentes”, 
conta Marcelo Henrique 
Pereira, gerente de logísti-
ca da companhia. 
Causa e comunicação
A imprensa é uma das 
principais mobilizadoras da 
causa e tem atuado para 
mostrar o cenário atual 
da exploração sexual de 
crianças e adolescentes 
no Brasil. A ANDI Comuni-
cação e Direitos trabalha 
em prol dos direitos da 
infância há 28 anos. “A 
comunicação deve ser um 
instrumento de garantia 
de direitos e promoção da 
diversidade e da inclusão 
social para enfrentar as 
desigualdades estruturais 
do País”, afirma Miriam 

Pragita, diretora-executi-
va da organização.
O jornalista investigativo 
e escritor Mauri König foi 
diplomado como Jornalis-
ta Amigo da Criança pela 
ANDI, em 2003. “Isso 
ampliou meu horizonte 
e trouxe uma realidade 
da minha infância. Eu fui 
abusado sexualmente 
quando criança e tive 
muita dificuldade. Acre-
dito que isso tenha me 
levado a seguir por esse 
caminho e defender os 
direitos da infância e 
adolescência.”
Já o jornalista e radia-
lista Pedro Trucão é 
especialista no setor de 
transporte rodoviário de 
cargas e, também, foi 
reconhecido como Jor-
nalista Amigo da Criança 
pela ANDI. “A conectivi-
dade e a tecnologia trou-
xeram muitos avanços. 
Os caminhões e empre-
sas estão muito mais 
preparados e é possível 
fazer as denúncias de 
forma mais rápida. É um 
trabalho de conscienti-
zação e de formiguinha 
para tornar público o que 
acontece nas estradas”, 
conclui
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Um brinde  
a você!

01 Arnaldo Rafael 
Siqueira  

Auto Posto Intermares - 
Praia Grande

01 Rayner Patrick 
Pontes Imanobu 

Posto de Combustíveis Vale 
- Miracatu

03Emir Michalichen 
Auto Posto Cubatão 

- Cubatão

07 Jair Antônio Onga-
rato 

Posto 4 Irmãos JL - Jacupi-
ranga 
Posto Ongarato - Jacupiranga

08Robson do Carmo 
Barros 

AP Tio Beba - Registro 
AP Vale do Ribeira de Mira-
catu - Miracatu

09Luciana Fogarolli 
Costa 

AP Flosi - São Vicente

10 Felippe Loubeh Ca-
margo Hernandes 

AP Arrastão - Santos 
AP Jardim Anchieta - Santos

10Vinícius Loubeh Ca-
margo Hernandes 

Auto Posto Arrastão - Santos 
Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos 
Conveniência Arrastão - San-
tos

13Fernando César 
Martins  

Portal 500 Anos Serviços 
Automotivos - São Vicente 
   

17Vladimir Genady 
Ignatovitch 

Auto Posto Mathias - Cubatão

18José Maria Gonçal-
ves Fernandes 

Posto de Serviço Padre An-
chieta - Bertioga 
Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga 
Posto de Serviços Jardim 
Indaiá - Bertioga

20Elbert Jacinto P. 
Cervantes  

Auto Posto Pôr do Sol - Ita-
nhaém 
Auto Posto Porto Seguro - 
Itanhaém 

SETEMBRO
Auto Posto Praias do Sul -Itanha-
ém

23Laura Helena L. de Mo-
raes  

Pantera Troca de Óleo - Santos

23Vanessa Maria Batista 
Lopes  

Auto Posto Leãovip - Santos

25Adersdon Neves Sanches 
Auto Posto Estrela Azul 

Juquiá

26Ronaldo Freitas Dias 
Auto Posto Stop Car - 

Santos

27Laerte Alves de Oliveira 
Posto Dom Pedro de 

Miracatu Rota Sul - Miracatu 
Rede Dom Pedro de Postos  - 
Miracatu

27Marcos Damião Lincoln 
Auto Posto Cajá - Guarujá

28Margarete Rocha de 
Paula Solino 

Auto Posto Filadelfia de Peruibe - 
Peruibe

30Eduardo César Lima 
Tomé  

Auto Posto Bertioga - Bertioga
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1 A ANP celebrou acordo de cooperação técnica com o 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e 
suas unidades federadas (secretarias de fazenda es-

taduais). O documento, publicado em 13/8 no Diário Oficial 
da União, permitirá a troca de dados e informações que facili-
tarão o trabalho de fiscalização do mercado de combustíveis 
pela Agência.O acordo tem como objeto a disponibilização 
e integração, por parte do Confaz, de dados cadastrais dos 
contribuintes de Imposto sobre Operações relativas à Circu-
lação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
das unidades federadas e, por parte da ANP, de informa-
ções relativas à permissão, autorização, registros, demais 
elementos correspondentes ao funcionamento das pessoas 
jurídicas com atividades econômicas voltadas à importação, 
produção, comercialização e ao transporte de petróleo, de 
gás natural e de seus derivados e de biocombustível.

EMPREGO

3 Em 26 de agosto, os trabalhadores 
que tiveram contratos suspensos 
ou redução de jornada e salário, 

devido adesão do BEm para conter os 
reflexos da pandemia no meio empresa-
rial, voltaram ao trabalho com todos os 
vínculos restabelecidos, jornadas normais, 
além dos salários pagos integralmente. 
O Governo Federal ainda não divulgou 
o balanço sobre a adesão de empresas 
ao programa em 2021. Em 2020, houve 
a adesão de 1,5 milhão de empresas (20 
milhões de trabalhadores, que tiveram 
salário reduzido ou suspenso).

FIQUE LIGADO

ANP 2   A Câmara dos Deputados 
aprovou, na segunda quinze-
na de agosto, o projeto que 

tenta colocar um fim aos subsídios 
para consumidores que produzem 
a própria energia. A geração distri-
buída é feita majoritariamente por 
painéis solares. A proposta mantém 
a isenção de encargos para quem 
já possui as estruturas até 2045. Já 
para os novos, a cobrança das taxas 
será gradativa, a partir de 2023, e até 
2029 todos os encargos deverão ser 
integralmente pagos. Nesse período, 
os consumidores que são atendidos 
por distribuidoras de energia elétrica 
irão bancar o custo de quem tem 
painel solar por meio das contas de 
luz. O projeto ainda precisa passar 
pelo Senado.

ENERGIA SOLAR

4 A confiança do consumidor no 
Brasil recuou em agosto pela 
primeira vez desde março des-

te ano, com desemprego, inflação e 
temores sobre a disseminação da va-
riante delta do coronavírus elevando as 
dúvidas entre várias faixas de renda, 
mostraram dados da Fundação Getulio 
Vargas. O Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC) da FGV recuou 0,4 ponto 
em agosto, para 81,8 pontos, patamar 
considerado baixo em termos históricos. 

CONFIANÇA
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08 a 10 de março
de 2022, no São Paulo Expo.

08-10MARÇO2022

Realização Revista Oficial Promoção e Organização Local Montadora Oficial

MUDOU! NOVA DATA!


