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PGEs querem retirar 
texto da Petrobras 
sobre gasolina

As procuradorias (PGEs) de 12 
estados e do Distrito Federal de-
ram entrada, nesta sexta-feira, a 
uma ação civil pública na 18ª Vara 
Cível de Brasília para suspender a 
publicação, pela Petrobras, de tex-
to com “informações enganosas 
sobre a composição do preço da 
gasolina”.

Conforme a ação, “a pretex-
to de informar a composição 
do preço do litro da gasolina, a 
Petrobras induz o consumidor a 
pensar que um litro de gasolina 
tem o custo de R$ 2, que seria o 
valor que remunera a companhia, 
comparando-o com os demais 
itens que compõem o preço fi-
nal”.

Para chegar a esse valor, a estatal 
separa o custo do etanol anidro, 
que é adicionado na proporção 
de 27% a cada litro da mistura. 
Com isso, faz o consumidor crer 
que “o restante do preço, até che-
gar ao valor final, seja decorrente 
de tributos, em especial em razão 
da desproporcional ênfase dada à 
forma de incidência do ICMS”.

Governo dos 
EUA atrasará 
contas já
em outubro

O Bipartisan Policy Center 
(BPC), um think tank com sede 
em Washington, alertou nesta sex-
ta-feira que o Governo dos EUA 
provavelmente atingirá o prazo 
limite da dívida e deixará de cum-
prir suas obrigações de dívida en-
tre meados de outubro e meados 
de novembro.

“Dado o ritmo atual de gastos 
e receitas federais, estamos razoa-
velmente confiantes de que a data 
X não chegará antes do início do 
ano fiscal” em 1º de outubro, Shai 
Akabas, diretor de política econô-
mica do BPC, disse em um comu-
nicado, referente à data em que o 
Governo Federal não poderá mais 
pagar integralmente e em dia as 
suas contas.

Sociais-democratas 
mantêm vantagem
na Alemanha

Há pouco mais de duas sema-
nas das eleições federais de 26 de 
setembro na Alemanha, os par-
tidos conservadores – aliança da 
União Democrata-Cristã (CDU) 
e da União Social-Cristã (CSU) 
– continuam atrás de seu atual 
parceiro de coalizão, o Partido 
Social-Democrata (SPD), de acor-
do com uma pesquisa do Politba-
rômetro publicada pela emissora 
pública ZDF na sexta-feira.

Se as eleições fossem realizadas 
agora, o SPD receberia 25% dos 
votos, pequena vantagem frente 
os 22% de CDU/CSU. Os ver-
des ficaram com 17%, seguidos 
pela Alternativa para a Alemanha 
(AfD) e pelo Partido Democrático 
Livre (FDP), ambos com 11%; o 
Partido de Esquerda recebeu 6%.

Biden telefona
para Xi e busca 
aparar arestas

O presidente chinês, Xi Jinping, 
recebeu um telefonema de norte-
-americano, Joe Biden, na manhã 
desta sexta-feira. Os líderes tive-
ram uma “comunicação franca, 
profunda e extensa e trocas estra-
tégicas sobre relações bilaterais e 
questões relevantes de interesse 
comum”, relata a agência de notí-
cias Xinhua.

Ambos concordaram que o 
mundo se beneficiará sempre que 
China e EUA cooperarem.

Em 1 década, Brasil se tornou 
dependente de commodities
Problema se agravou em todo o mundo

A dependência de commo-
dities aumentou na últi-
ma década: de 93 países 

em 2008–2009 para 101 em 2018–
2019, de acordo com o relatório 
State of  Commodity Dependence 
2021 da Unctad, organização da 
ONU para comércio e desenvol-
vimento.

O valor nominal das expor-
tações mundiais de commodi-
ties atingiu US$ 4,38 trilhões em 
2018–2019, um aumento de 20% 
em comparação com 2008–2009, 
mostra o relatório. “A dependên-
cia de commodities torna os pa-
íses mais vulneráveis a choques 
econômicos negativos”, disse o 
chefe de commodities da Unctad, 

Janvier Nkurunziza. Dos 101 pa-
íses, 87 são nações em desenvol-
vimento.

A organização considera um 
país dependente da exportação 
de commodities quando mais de 
60% de suas exportações totais de 
mercadorias são compostas por 
produtos básicos cujos preços são 
definidos pelas bolsas de merca-
dorias.

Na América do Sul, todos os 12 
países tinham um nível de depen-
dência de commodities superior 
a 60% em 2018–2019 e, para três 
quartos deles, a participação das 
exportações de commodities nas 
exportações de mercadorias ultra-
passou 80%.

O Brasil não era dependente 
de commodities em 2008–2009, 
com as exportações dessas mer-
cadorias representando 56,5% do 
total, mas em 2018–2019 a partici-
pação passou para dois terços das 
vendas.

A maioria dos países que eram 
dependentes de commodities em 
2008–2009 permaneceram assim 
em 2018–2019, de acordo com o 
relatório, destacando a persistên-
cia desse fenômeno.

Dos 101 países dependentes 
de commodities em 2018–2019, 
38 dependiam das exportações 
de produtos agrícolas, 32 das ex-
portações de mineração e 31 dos 
combustíveis.

Sete em 10 postos de trabalho criados nos 
últimos 12 meses são por conta própria

A Organização Inter-
nacional do Trabalho 
(OIT) revela que 7 em 

cada 10 postos de trabalho cria-
dos desde o segundo semestre de 
2020 em vários países da América 
Latina são informais. No Brasil, o 
percentual de novos trabalhado-
res por conta própria é de 68%.

Atualmente, 28% de toda a po-
pulação brasileira empregada atua 
de forma autônoma. São 24,8 mi-
lhões de trabalhadores no segun-
do trimestre de 2021, segundo o 
IBGE. Esses resultados apontam 
um crescimento de 4,2% compa-
rado ao trimestre anterior.

Para João Esposito, economista e 
CEO da Express CTB, startup de 

contabilidade, “essa ascensão no 
número de profissionais autôno-
mos tem grande responsabilidade 
no que diz respeito a diminuição 
das taxas de desemprego. Se com-
paramos com o mesmo período do 
ano passado, houve um aumento de 
mais de 4,4 milhões de empregados 
no mercado de trabalho, sendo que 
71% desta quantia representa traba-
lhadores autônomos”.

Dos 24,8 milhões que atuam 
por conta própria, apenas 5,7 mi-
lhões possuem CNPJ. De acordo 
com o IBGE, os conta própria 
informais foram responsáveis por 
mais da metade da alta na ocupa-
ção brasileira.

“Vale ressaltar que mesmo com 

os benefícios relacionados a di-
minuição do desemprego, o ren-
dimento médio de trabalhadores 
autônomos nos últimos meses foi 
bem abaixo da média do país e da-
queles que trabalham com carteira 
assinada. Para quem não atua com 
CNPJ, esse número é ainda me-
nor”, destaca Esposito.

O diretor da OIT para América 
Latina e Caribe, Vinícius Pinhei-
ro, declarou que a região não está 
criando empregos “com a quali-
dade e a quantidade” necessárias. 
O representante lembra que os 
postos de trabalho informais ge-
ralmente “são instáveis, com salá-
rios baixos e sem direitos ou pro-
teção social.”

Aprosoja
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O 11 de Setembro não foi um segundo Pearl Harbor

MEI gera a impossibilidade de se aposentar por tempo de contribuição

Por Edoardo 
Pacelli

Imediatamente após 
os ataques terroris-
tas de 11 de setembro 

de 2001, uma esmagadora 
maioria de comentaristas 
traçou um paralelo com a 
blitz surpresa, do Japão 
Imperial, contra a frota 
dos EUA, no Pacífico na 
Baía de Pearl Harbor, no 
Havaí, em 7 de dezembro 
de 1941.

A comparação se ba-
seou em dois pilares. O 
primeiro teve suas raízes 
na analogia histórica e no 
impacto simbólico. O ata-
que a Pearl Harbor foi o 
precedente mais próximo 
de uma agressão contra os 
Estados Unidos, em seu 
território.

O fato de os Estados 
Unidos terem sido pegos de 
surpresa, somado ao con-
siderável tributo em vidas 
humanas provocado pelos 
agressores (mais de 2 mil 
pessoas morreram em Pe-
arl Harbor e quase 3 mil no 
11 de Setembro), deu legi-
timidade a tal comparação. 
Como todos os cidadãos 
americanos da época se 
lembrariam, para sempre, 
do que estavam fazendo 
quando a notícia do ataque 
a Pearl Harbor chegou, to-
dos os cidadãos americanos 
(e não apenas) lembram 
com o que estavam ocupa-
dos, quando a imagem das 
Torres Gêmeas, envolta em 
chamas, apareceu nas telas 
de TV, naquela terça-feira, 
em 2001.

O segundo raciocínio 
subjacente ao paralelo en-
tre Pearl Harbor e o 11 de 
Setembro dizia respeito ao 
impacto na política interna 

dos Estados Unidos e, con-
sequentemente, na política 
externa.

Pearl Harbor levou os 
Estados Unidos à Segunda 
Guerra Mundial, levando-
-os à vitória contra as po-
tências do Eixo e, mais 
fundamentalmente, a uma 
mudança radical em sua 
abordagem dos assuntos in-
ternacionais. O esforço de 
guerra e a necessidade de 
moldar a reconstrução do 
pós-guerra, de maneira que 
protegesse a segurança e o 
bem-estar dos Estados Uni-
dos, criaram as condições 
para que o público apoiasse 
o apelo das elites – de am-
bas as partes políticas – pa-
ra que os Estados Unidos 
se engajassem em assuntos 
mundiais mais profunda e 
extensivamente do que an-
tes de dezembro de 1941.

A Segunda Guerra Mun-
dial catapultou permanen-
temente os Estados Unidos 
para o centro do palco nos 
assuntos globais. A partir 
desse momento, os Estados 
Unidos assumiriam o papel 
de potência hegemônica no 
Ocidente e fiador de uma 
ordem internacional, basea-
da em seus interesses, mas 
também em seus valores, 
sistema político e modelo 
de desenvolvimento econô-
mico.

O 11 de Setembro, pros-
seguia o argumento, resol-
veria da mesma forma as 
incertezas públicas em re-
lação ao papel internacional 
dos EUA que surgiram na 
década após a Guerra Fria, 
à medida que uma nova 
missão surgia no horizonte: 
a luta contra o terrorismo 
islâmico internacional que 
“odeia a liberdade”.

A intervenção de outu-
bro de 2001, contra o Tali-

bã, que abrigou a al-Qaeda 
de Osama bin Laden, os 
perpetradores dos ataques 
de 11 de setembro, foi am-
plamente apoiada pelo pú-
blico. O mesmo aconteceu 
com a invasão do Iraque, 
dois anos depois, embora, 
nesse caso, tenha ajudado o 
fato de a administração de 
George W. Bush manipular 
a opinião pública criando, 
sutilmente, a percepção de 
ligações (inexistentes) entre 
a Al-Qaeda e o governante 
de longa data, Saddam Hus-
sein.

O Afeganistão e o Iraque 
foram apenas as principais 
frentes de uma guerra maior 
que os Estados Unidos tra-
variam, sempre que a ame-
aça terrorista fosse detec-
tada. Consequentemente, o 
presidente Bush cunhou o 
termo “Guerra Global ao 
Terror” e o transformou na 
estrela-guia da política ex-
terna dos Estados Unidos. 
A opinião pública, concluiu 
o argumento, apoiaria os 
esforços do governo, uma 
vez que havia o precedente 
da intervenção na Segunda 
Guerra Mundial e da longa 
Guerra Fria, contra o bloco 
soviético.

Vinte anos depois, é hora 
de desconsiderar a legitimi-
dade do paralelo entre Pearl 
Harbor e o 11 de Setembro. 
Sem dúvida, os dois eventos 
permanecerão para sempre 
gravados na memória co-
letiva dos Estados Unidos. 
No entanto, o 11 de Setem-
bro não marcou o início 
de uma era de acordo geral 
entre os partidos políticos e 
entre as elites e o público, 
em relação ao engajamento 
global dos EUA, como fez 
Pearl Harbor.

Esse resultado diferente 
é, principalmente, a forma-

ção atual das elites políticas 
dos Estados Unidos. Na dé-
cada de 1940 e no início da 
década de 1950, o presiden-
te Roosevelt e seu sucessor, 
Harry S. Truman, compro-
meteram os Estados Uni-
dos primeiro com a guerra 
total contra as ditaduras e, 
em seguida, com o confron-
to sistêmico com o bloco 
soviético em uma lógica es-
tratégica que o público não 
poderia apenas entender, 
mas, também, compartilhar.

As administrações Roo-
sevelt e Truman também 
foram claras na definição de 
seus objetivos estratégicos – 
destruição do poder militar 
do Eixo e contenção da in-
fluência soviética – e sábias, 
na seleção das ferramentas 
para atingir esses objetivos: 
os Estados Unidos preva-
leceram sobre o Eixo e o 
bloco soviético, não apenas 
graças às suas proezas mili-
tares, mas porque formou 
grandes coalizões e alianças 
internacionais.

Em contraste, a admi-
nistração Bush apresentou 
objetivos em constante mu-
dança. A caça à Al-Qaeda 
no Afeganistão e a alegada 
ameaça, representada pe-
las armas de destruição em 
massa, de Saddam (que, 
mais uma vez, provariam 
ser inexistentes) se mistura-
ram ao longo do tempo em 
uma estratégia vagamente 
definida para a promoção 
da democracia.

A “agenda da liberdade”, 
do presidente Bush, mes-
clava confusamente a luta 
contra o terrorismo, a opo-
sição aos governantes auto-
cráticos (especialmente se 
eles não estivessem alinha-
dos com as preferências da 
política externa dos EUA) e 
a construção nacional, em 

grande escala, em países 
dos quais os Estados Uni-
dos tinham pouco conhe-
cimento e menos interesses 
vitais em jogo (ao contrário 
da Europa e do Leste Asi-
ático, estrategicamente cen-
tral tanto na Segunda Guer-
ra Mundial quanto durante 
a Guerra Fria).

A indeterminação dos 
objetivos, que muitos consi-
deravam como fumaça que 
oculta a ambição de expan-
dir a hegemonia global dos 
EUA, andava de mãos da-
das com a inadequação dos 
meios: dependência maciça 
do hard power, relutância em 
imaginar compromissos di-
plomáticos de longo prazo 
com países rivais (mais no-
tavelmente China, Rússia 
ou Irã) e a tendência, nunca 
extinta, de agir unilateral-
mente.

Em última análise, os re-
sultados foram tudo menos 
o que o Governo Bush pro-
meteu que seriam, uma pro-
messa que governos suces-
sivos nunca foram capazes 
de negar totalmente. O Afe-
ganistão nunca foi estabili-
zado e agora está de volta 
nas mãos do Talibã; o Ira-
que continua a ser um país 
fraco, dividido e instável; o 
terrorismo de raiz islâmica 
está muito mais difundido 
hoje do que em 2001; e o 
liberalismo e a democracia 
retrocederam, não avança-
ram.

A ambivalência de objeti-
vos, a inadequação de meios 
e os resultados decepcio-
nantes da política externa 
pós-11 de Setembro, dos 
EUA, abalaram a credibili-
dade interna do governo fe-
deral e aumentaram a lacuna 
entre o público em geral e o 
estabelecimento de política 
externa. A Guerra Global 

ao Terror, aparentemente o 
princípio em torno do qual 
se esperava que uma “gran-
de estratégia” dos Estados 
Unidos para o século 21 
girasse, não foi apenas um 
grande fracasso da política 
externa, mas também um 
colossal erro político inter-
no.

Prova disso é que os su-
cessores de Bush basearam 
suas tentativas de recons-
truir o consenso público 
entre os partidos para a po-
lítica externa dos EUA na 
rejeição da Guerra Global 
contra o Terror e do inter-
vencionismo – liberal ou 
não – embutido nela.

Nestes termos, ao decla-
rar o fim da era de extensa 
intervenção militar e cons-
trução nacional em grande 
escala, Joe Biden manteve 
a promessa que o excessi-
vamente cauteloso Barack 
Obama e Donald Trump 
não honraram: ou seja, afas-
tar-se do posto ruinoso dos 
EUA-9/11 como motivo da 
política externa.

A mais significativa das 
escolhas de Biden, a esse 
respeito, a retirada do Afe-
ganistão, pode custar-lhe 
a reeleição em 2024. No 
entanto, ao aceitar a derro-
ta no Afeganistão, o presi-
dente dos Estados Unidos 
pode ter dado, a seus su-
cessores, a oportunidade de 
reorientar o consentimento 
interno para uma política 
externa mais por interes-
ses estratégicos sistêmicos 
– como a competição com 
a China e a luta contra o 
aquecimento global – e me-
nos pela decepção liberal e 
/ ou imperial.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Por Jeanne Vargas

No último dia 12 
de agosto, o Se-
nado aprovou por 

unanimidade o projeto que 
permite que pessoas com re-
ceita bruta até R$ 130 mil se 
enquadrem na categoria de 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs). A proposta 
segue para análise na Câmara 
dos Deputados. Se aprovada, 
pode ser que gere um cres-
cimento desta categoria, já 
que os tributos são menores. 
Mas será que a população co-
nhece quais são os impactos 
dessa decisão na hora de se 
aposentar?

Vale lembrar que quan-
do o trabalhador adere ao 
MEI, ele está abrindo mão 

de uma aposentadoria por 
tempo de contribuição. 
Além disso, ele abre mão 
também da possibilidade 
de emitir certidão de tempo 
de contribuição, caso quei-
ra averbar o período como 
MEI em outro regime – co-
mo é o caso do MEI que 
passa em concurso público 
e quer levar o período em 
que foi MEI para o regime 
próprio. Com a alíquota de 
5%, o MEI apenas conse-
gue se aposentar por idade.

Para que o MEI tenha 
direito a se aposentar por 
tempo de contribuição e/ou 
emitir certidão de tempo de 
contribuição, deverá ser feita 
a complementação da guia 
de pagamento da contribui-
ção previdenciária em 15%, 
acrescido de juros morató-

rios, sobre o valor corres-
pondente ao limite mínimo 
mensal do salário de contri-
buição em vigor na compe-
tência que deseja comple-
mentar. A título de exemplo, 
o MEI que deseja comple-
mentar a guia da competên-
cia de 6/2021 deverá pagar 
15% de R$ 1.100,00, isto é, 
R$ 165, acrescido dos juros 
moratórios.

É importante frisar tam-
bém que o MEI só pode 
complementar a guia com 
base no salário mínimo, 
sem opção de complemen-
tar em valores superiores 
ao mínimo daquela com-
petência. Para saber se va-
le a pena complementar a 
contribuição previdenciária 
do MEI, o segurado preci-
sa avaliar se irá conseguir 

se aposentar antes da idade 
mínima. Com a Reforma da 
Previdência, aprovada pe-
la Emenda Constitucional 
103/2019, a idade mínima 
para aposentadoria trazida 
pela regra permanente é de 
62 para a mulher e 65 para 
o homem.

Vale lembrar que a Re-
forma da Previdência trou-
xe regra de transição para 
a aposentadoria por idade 
para os trabalhadores que já 
eram filiados à Previdência 
antes da vigência da Refor-
ma da Previdência (ou seja, 
até 13/11/2019). A idade 
mínima do homem per-
manece 65, exigindo-se o 
tempo de contribuição de 
15 anos. A idade mínima 
da mulher – que até 2019 
era 60 – aumentou 6 me-

ses por ano a partir de 2020 
até alcançar os 62 anos em 
2023, exigindo-se o tempo 
de contribuição de 15 anos. 
Hoje a mulher se aposenta 
por idade aos 61 anos.

A complementação da 
guia se torna vantajosa pa-
ra o trabalhador que já era 
filiado à Previdência antes 
da vigência da Reforma 
da Previdência, pois neste 
caso a Emenda Constitu-
cional trouxe quatro regras 
de transição para aposen-
tadoria por tempo de con-
tribuição, permitindo que 
o trabalhador não precise 
esperar a nova idade míni-
ma da regra permanente ou 
a idade mínima da regra de 
transição da aposentadoria 
por idade. As quatro regras 
de transição da aposenta-

doria por tempo de con-
tribuição do INSS são: por 
pontos, idade mínima pro-
gressiva, pedágio de 50% e 
pedágio de 100%.

O MEI que desejar com-
plementar pode fazer o 
pedido no próprio requeri-
mento da aposentadoria por 
tempo de contribuição ou 
mensalmente. Caso o MEI 
ainda não tenha o tempo mí-
nimo para se aposentar, mas 
queira fazer a complementa-
ção para uma aposentadoria 
futura, também é possível 
complementar as compe-
tências anteriores. O código 
de recolhimento da guia de 
complementação é 1910.

Jeanne Vargas é especialista em 
Direito Previdenciário, sócia da 

Vargas Farias Advocacia.
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Jabuti não sobe em árvore, 
nem Temer vai a Brasília à toa

A expressão era muito utilizada por Ulysses Guimarães, 
o Senhor Diretas: “Jabuti não sobe em árvore. Se 

está lá, ou foi enchente ou foi mão de gente.”
Michel Temer não foi ao Planalto com uma carta no 

bolso para Jair Bolsonaro assinar a chamado do presi-
dente. O fato de, em 1999, o então presidente da Câmara 
ter salvo o mandato do então deputado não o credencia 
como amigo das horas incertas.

Bolsonaro se submeteu à humilhação – na definição de 
um bolsonarista, temos em São Paulo um calça apertada, 
e em Brasília, um calça frouxa – por pressão graúda, de 
gente que colocou Temer à disposição. Quem? Pode-se 
pensar nas Forças Armadas, Judiciário e mercado finan-
ceiro. Provavelmente, os 3.

Não interessava a nenhum deles um rompimento agora. 
Enquadrar Bolsonaro, extrair o máximo de desmonte do 
Estado e arrumar um nome da “terceira via” – forma 
engomada de classificar a direita que come de garfo e faca 
– os une. Se não aparecer ninguém viável para enfrentar 
Lula, ninguém duvide que marcharão, como disse Wilson 
Roberto Vieira Ferreira, do Cinegnose, “com Bolsonaro 
mesmo, tapando o nariz para evitar o mal cheiro”.

Obrigação do INSS

Em 31 de agosto, a Comissão de Legislação Participa-
tiva – CLP da Câmara dos Deputados Federais aprovou a 
Sugestão 10/2021, do Instituto Doméstica Legal (IDL), 
que agora é o Projeto de Lei 3073/2021, que propõe que 
o INSS pague o salário da empregada gestante durante o 
período de pandemia da Covid-19 no lugar do emprega-
dor doméstico, como determina a Lei 14.151, que está em 
vigor desde o dia 12 de maio de 2021.

A ideia é que a diarista que é contribuinte ao INSS 
também seja beneficiada, além de qualquer mulher ges-
tante que seja contribuinte autônoma ou individual que 
não possa exercer o trabalho a distância. Mario Avelino, 
presidente do IDL, espera que ainda em setembro o PL 
seja aprovado pelo Congresso Nacional. Para participar da 
campanha: domesticalegal.org.br

Desigualdade do  
tamanho da Terra

A riqueza das 10 pessoas mais ricas do planeta cresceu 
US$ 413 bilhões em 2020, quantia suficiente para bancar 
mais de 11 vezes o valor de ajuda humanitária solicitado 
pela ONU para 2021, calcula a ONG britânica Oxfam.

Rápidas

Nesta terça é o Dia Nacional do Frevo. A Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj) promove festa para entrega 
dos prêmios aos vencedores do Concurso Nordes-
tino do Frevo, às 17h, no Complexo Cultural Gilberto 
Freyre e transmissão pelo canal da Fundaj no You-
Tube *** Em comemoração ao centenário de Frans 
Krajcberg, a Associação Amigos do artista (Amafrans) 
abre convocação para realização de Catálogo Raisonée 
do pintor e escultor *** A Estasa, em parceria com a 
Qualifique, abriu inscrições para treinamento de por-
teiros. Informações: (21) 2323-4486 *** FGV Direito 
Rio realizará nesta terça o seminário “Challenges of  
Modern Regulation – Os desafios da regulação moder-
na”, com a presença do professor Jean Tirole (Univer-
sidade de Toulouse), Nobel de Economia em 2014. O 
evento virtual será aberto pelo presidente do STF, Luiz 
Fux. O debate será transmitido, das 10h às 12h, pelo 
Canal do YouTube da FGV.
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Desembargador: ‘Em vários julgamentos  
do STF o Direito passou longe’

No lançamento 
virtual do seu 
livro “Os para-

doxos da justiça: Judiciário 
e política no Brasil”, o de-
sembargador Marcelo Se-
mer, do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP), fez duras críticas 
ao Poder Judiciário. “O 
Judiciário contribuiu para 
a construção da situação 
política atual, pois em vá-
rios julgamentos do STF 
o Direito passou longe”, 
afirmou o magistrado, que 
presidiu a Associação Juízes 
para a Democracia (AJD).

De acordo com ele, “o 
protagonismo submisso do 
Judiciário à opinião pública 
foi intensificado com a Lava 
Jato, onde as decisões judi-
ciais foram tomadas, e abo-
nadas em várias instâncias, 
numa busca frenética de 
apoio popular, em oposição 
ao papel institucional do 
juiz, que é o de garantidor 
dos direitos fundamentais, 
mesmo contra a vontade 
popular, pois a Constituição 
Federal existe para proteger 

a sociedade dela mesma”.   
“Temos uma legislação 

de Direitos Humanos mui-
to boa, mas os juízes que re-
solvem pôr isso em prática 
são afastados e perseguidos 
pelos seus tribunais”, criti-
cou Marcelo Semer. O ma-
gistrado disse que “a insta-
bilidade política” teve início 
com o afastamento de Dil-
ma Rousseff  da Presidência 
da República.

“O país continua vivendo 
as cicatrizes do processo de 
impeachment de 2016, que 
ocorreu não apenas com a 
omissão do Judiciário, mas 
com a sua ação, pois o Su-
premo somente afastou 
Eduardo Cunha da Presi-
dência da Câmara e suspen-
deu o seu mandato de de-
putado federal cinco meses 
após o pedido feito nesse 
sentido pela PGR e logo 
depois do afastamento da 
presidente”, ressaltou.  

Ele também não poupou 
críticas ao atual governo. 
“Trata-se realmente de um 
governo truculento e an-
típoda da democracia, que 

ataca o Judiciário, sobre-
tudo o STF, com críticas 
abjetas”. Marcelo Semer 
enfatizou que é preciso de-
mocratizar o Judiciário, ao 
afirmar que “o Judiciário 
sempre foi o Poder menos 
suscetível à democratização 
trazida pela Constituição 
de 1988, e, com isso, con-
tribuiu para a construção 
de uma sociedade elitista e 
autoritária, que tem mani-
festado, em grande parte, 
pouco apreço pela cultura 
democrática”.

O desembargador disse 
não acreditar na mudan-
ça do quadro político por 
meio de ações advindas do 
Judiciário. “Decisões judi-
ciais são importantes, como 
a do Supremo que suspen-
deu o decreto que permi-
tia a ampliação do uso de 
armas, mas esperar que o 
Judiciário irá resolver todos 
os problemas é uma inge-
nuidade, pois os juízes não 
têm capacidade de resolver 
crises políticas”.

O Instituto dos Advoga-
dos Brasileiros (IAB), por 

meio de ofício assinado pe-
la presidente nacional, Rita 
Cortez, enviado ao presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira (PP-AL), 
reitera que ele, “em linha 
com o posicionamento ju-
rídico encaminhado ante-
riormente por este Instituto 
a essa prestigiada Casa, pro-
ceda, à luz da justiça e da 
verdade, a imediata abertu-
ra do competente processo 
de impedimento por crimes 
de responsabilidade do pre-
sidente da República”. O 
ofício também foi enviado 
ao presidente do Senado e 
às lideranças partidárias.  

A comissão concluiu que 
o cometimento do crime de 
responsabilidade ficou con-
figurado em dois atos do 
presidente contra a probida-
de administrativa: ao violar 
as recomendações sanitárias 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e ao compa-
recer a manifestação em 
defesa do fechamento do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Congresso Na-
cional.

Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. 
CNPJ/MF 42.973.126/0001-92 - NIRE: em constituição

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2021
1. Data, Hora e Local: 20 de julho de 2021, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A., localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000 
(“Companhia”). 2. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Sra. Lílian de Castro Peixoto, brasileira, 
casada, advogada, portadora da Cédula de identidade RG nº M8-472800, emitida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-
90, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim 
Paulistano, CEP 01451-000; Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e Sr. 
Carlos de Camargo Penteado Braga, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.055.966 - SSP/MG, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 714.275.627-68, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Dominicanos, nº 
90, apartamento nº 1001, Serra, CEP 30210-480. 3. Mesa: Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Lílian de Castro Peixoto. 4. 
Ordem do Dia: Eleição da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição dos 
membros da diretoria da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos contado a partir desta data, nos termos do Artigo 12º, item “b”, 
do Estatuto Social da Companhia: (I) O Sr. Denis Lacerda de Queiróz, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de identidade RG nº 056.203.7560, SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.457.425-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Av. dos Bandeirantes, 191, apto. 101, Sion, CEP 30315-000, para o cargo de Diretor sem designação específica. 
(II) O Sr. Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretor sem designação 
específica. 5.1. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade. 5.2. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos seus respectivos Termos de 
Posse, na forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, os quais integram a presente ata como Anexos I e II, devendo permanecer no exercício de 
seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico 
que esta é cópia fiel da ata lavrada no respectivo livro. São Paulo, 20 de julho de 2021. Membros do Conselho de Administração: Lílian 
de Castro Peixoto, Julio Cezar Troiano Zogbi, Carlos de Camargo Penteado Braga. Diretores Eleitos: Denis Lacerda de Queiróz, Lucas 
Bittencourt Lacreta. JUCESP nº 369.429/21-7 em 03/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Norte Saneamento S.A. 
CNPJ/MF: 42.806.062/0001-35 - NIRE: em constituição

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2021
1. Data, Hora e Local: 10 de junho de 2021, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Norte Saneamento S.A., localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000 (“Companhia”). 2. 
Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Sra. Lílian de Castro Peixoto, brasileira, casada, advogada, 
portadora da Cédula de identidade RG nº M8-472800, emitida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-90, com endereço 
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000; 
Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e Sr. Carlos de Camargo 
Penteado Braga, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.055.966 - SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 
714.275.627-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Dominicanos, nº 90, apartamento nº 
1001, Serra. 3. Mesa: Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Lílian de Castro Peixoto. 4. Ordem do Dia: Eleição da Diretoria da 
Companhia. 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição dos membros da diretoria da Companhia, 
todos com mandato de 2 (dois) anos contado a partir desta data, nos termos do Artigo 12º, item “b”, do Estatuto Social da Companhia: (I) 
O Sr. Denis Lacerda de Queiróz, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560, 
SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.457.425-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. 
dos Bandeirantes, 191, apto. 101, CEP 30315-000, para o cargo de Diretor sem designação específica. (II) O Sr. Lucas Bittencourt Lacreta, 
brasileiro, solteiro, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214 752 788 29, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretor sem designação específica. 5.1. Os Diretores 
eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
5.2. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do seus respectivos Termos de Posse, na forma do Artigo 149 
da Lei nº 6.404/1976, os quais integram a presente ata como Anexos I e II, devendo permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a 
investidura de seus sucessores. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que esta é cópia fiel da ata 
lavrada no respectivo livro. São Paulo, 10 de junho de 2021. Membros do Conselho de Administração: Lílian de Castro Peixoto, Julio Cezar 
Troiano Zogbi, Carlos de Camargo Penteado Braga. Diretores Eleitos: Denis Lacerda de Queiróz, Lucas Bittencourt Lacreta. JUCESP nº 
353.373/21-7 em 21/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20/09/21, às 12h na sede da 
sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem sobre 
aumento de capital da Companhia e alteração do Estatuto Social. Araçoiaba da Serra, 08/09/21. 
Ivan Mininel da Silva-Diretor; Carlos Werner Benzecry-Diretor.

Inflação já afeta alimentação do brasileiro
No dia a dia das fa-

mílias brasileiras 
os diferentes índi-

ces de inflação são traduzi-
dos em dificuldades: menos 
comida no prato, exclusão 
de vários itens e escolher 
que conta pagar. Moradora 
de Parelheiros, no extre-
mo sul da capital paulista, 
a pedagoga Ariana Costa, 
mãe solo de duas meninas, 
relata que vem precisando 
escolher entre pagar uma 
conta ou comer determina-
do item. Segundo ele, vários 
produtos já foram cortados 
da compra mensal.

Esse cenário adverso 
reflete a preocupação do 
mercado diante do fato de a 
inflação caminhar a passos 
largos para dois dígitos. O 
Boletim Focus, divulgado 
no último dia 3 registrava, 
pela 22ª vez consecutiva, 
a projeção alta da inflação, 
situação ainda pode piorar 
nos próximos meses, com o 
peso das tarifas de energia.

“Tenho percebido que 
tem ficado tudo muito ca-
ro. Já tivemos que escolher 

entre comprar um nuggets 
para as crianças e ter que 
pagar uma conta, por exem-
plo. Antes eu conseguiu me 
virar com R$ 1 mil, fazer a 
compra do mês. E no mês 
passado eu tive que passar 
R$ 1.300 e ainda assim falta-
ram coisas para o mês. Está 
bem complicado, diminu-
ímos um pouco no feijão. 
No final do mês começa a 
faltar as coisas, a partir do 
dia 25 já começa a faltar o 
arroz, o feijão, o sabão para 
lavar uma roupa e tem fica-
do cada vez pior”, lamenta 
Ariana.

Apenas no mês de agos-
to, a inflação medida pelo 
IPCA chegou 0,87%), o 
maior para este mês desde 
o ano 2000 e superando em 
9% no acumulado em 12 
meses. O IPCA mede a in-
flação de alimentos, energia 
e outros bens de consumo. 
Além dele, o Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-
M), que impacta o reajuste 
dos aluguéis, está estimado 
em 19,31% este ano.

A pedagoga explica que 

antes, “com o (botijão de) 
gás a R$ 89, já estava difícil. 
Agora com o gás a R$ 105 
está bem mais difícil ainda. 
(…) Mesmo que a gente 
aperte na alimentação ainda 
fica umas contas que você 
tem que tirar uni-duni-tê 
para você ver qual vai pagar 
ou qual vai deixar, porque 
está tudo muito caro”, des-
creve.

Salários desvalorizados

A situação não é dife-
rente no interior paulista. 
Desempregada, a profes-
sora Jociara Keila da Silva, 
moradora do município de 
Araras, teve que deixar de 
comprar frutas e outras coi-
sas que os três filhos gos-
tam para conseguir manter 
o básico.

“Vamos no mercado 
com R$ 150 para comprar 
comida, arroz e feijão. Fa-
lo esse valor porque é que 
conseguimos ter normal-
mente para ir ao mercado 
aqui, de R$ 150 a R$ 200, e 
não consigo comprar nada. 

Deixei de comprar algumas 
coisas, em casa sucrilhos 
eles (filhos) não comem 
mais. Fruta faz algum tem-
po (também). Eles comem 
quando os estão no sítio 
da avó deles, gosto de dar 
frutas para ele, mas não es-
tou conseguindo. (…) Vo-
cê precisa de arroz, feijão, 
salsicha, ovo, frango e nem 
passo perto da carne, que é 
bom, mas não conseguimos 
comprar”, conta Jociara.

O professor de economia 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 
Guilherme Mello explica 
que a inflação no Brasil tem 
sido mais severa por con-
ta da forte desvalorização 
cambial no governo Bol-
sonaro, que levou o dólar a 
custar mais de R$ 5. O es-
pecialista explica que, com 
a taxa básica de juros muito 
baixa, isso também afastou 
investimentos. Assim como 
outras condições, como a 
forte seca e o custo da ener-
gia elétrica e dos combus-
tíveis, também influenciam 
nessa situação de alta.



Zodíaco dos vinhos: 
Capricórnio

Último da tríade de signos do elemento Terra, Capricór-
nio é descrito como o mais austero dos signos terro-

sos; aquele que, para além das bases sólidas do taurino e 
da sistematização perfeccionista do virginiano, representa 
a própria lei – a abundância resulta do equilíbrio entre as 
forças, da obediência a ciclos e sacrifícios e está acima das 
vontades individuais. É um signo de Terra de perfil adulto 
e seguro de suas convicções. Trabalho, disciplina, pragma-
tismo e ambição são referências que eu sempre escutei a 
respeito de Capricórnio.

O signo é representado por uma cabra com calda de 
peixe e, dentre algumas justificativas para tal, estaria parte 
do mito de Pã, um dos deuses do Olimpo que, para fugir de 
Tifão, um dragão assustador, jogou-se no rio, transforman-
do sua parte inferior em peixe, para nadar velozmente, e a 
parte superior em cabra, para não ser reconhecido.

Seu planeta regente é Saturno, o segundo maior do siste-
ma solar, só atrás de Júpiter. Devido a sua composição, é 
conhecido também como um gigante gasoso, que se destaca 
pelo belo sistema de anéis que o circunda, os quais são for-
mados a partir de fragmentos de rocha e gelo. Temos aqui 
elementos que sugerem uma constituição mais condensado-
ra e materializadora do signo, que se sucede à fogosa ex-
pansão sagitariana. Há um exercício de contenção que deve 
ser apreendido com o pragmatismo capricorniano.

Dentro da perspectiva calculista do capricorniano, fazer 
vinho tem que ser uma promessa de bons negócios, seja ele 
branco, tinto ou rosé. Importa menos o perfil da uva ou a 
aparência do vinho – ele deve trazer bons frutos e justificar 
o investimento. Sendo assim, não há como ser diferente, o 
clássico capricorniano (segundo decanato) é um tinto bor-
dalês. Bem equacionado, bem sucedido e com a ambição 
de continuar sendo a referência máxima de qualidade – que 
reina absoluta em sua origem e que pauta as escolhas de 
grandes vinícolas do mundo todo.

Para o primeiro decanato, uma uva ainda tocada pelo 
movimento errante sagitariano em alguns lugares da França, 
Suíça, América do Norte, Oceania e até Brasil. Vislumbrou 
ser a tinta preferida da Borgonha, mas, uma vez tendo se 
tornado secundária, optou por reinar nos solos graníticos de 
Beaujolais com valores bem inflacionados. A Gamay ficou 
famosa pelo seu Beaujolais Nouveau e, hoje, tendo este vin-
ho perdido importância, foca nos excelentes Crus de Beau-
jolais. Mudar de estratégia não é um problema para uma uva 
capricorniana, desde que justifique melhores recompensas.

Já no terceiro decanato, uma cepa branca, que ganha ca-
da vez mais importância no mercado mundial e que está 
sintonizada com os ares de renovação aquarianos que se 
aproximam. Apesar de originalmente circunscrita à região 
da Galícia, especialmente nos cantos de Monção e Melgaço, 
em Portugal, ou na D.O. espanhola Rías Baixas, a Alvarin-
ho se tornou um símbolo da renovação da vitivinicultura 
dos vinhos verdes em Portugal, por fazer um vinho fresco, 
muito expressivo aromaticamente, mas de perfil mais en-
corpado. Perfil este que, combinado à alta acidez da casta, 
resulta em um vinho muito equilibrado.

A Albariño (Espanha) não deixa por menos e geralmente 
assina sozinha os seus vinhos. Hoje, esta cepa, com nome 
português ou espanhol, tem sido incorporada por outros 
países do Novo Mundo, chegando a se tornar o vinho vari-
etal da moda, como no Uruguai.

Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por Míri-
am Aguiar. Instagram: @miriamaguiar.vinhos. Blog: miriamaguiar.
com.br/blog.

Negócios & Empresas4  l Monitor Mercantil

VINHO ETC.

Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de setembro de 2021

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO

RUA MINISTRO GAMA FILHO, S/N – BRAGA – CABO FRIO, RJ
Tel.: (22) 2646-2678 - E-mail: cfr01vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE

EXECUÇÃO, MOVIDA POR GESTORA DE RECEBÍVEIS TETTO
HABITAÇÃO S.A. em face de LINEI ALVES - PROCESSO Nº

0000048-83.1984.8.19.0011, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CAIO LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessa-
dos, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) -
LINEI ALVES - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELE-
TRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico
do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Lei-
lão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado
no dia 26/10/2021 às 12:20h e, não havendo licitantes, se inicia-
rá de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a
50% da avaliação, que será encerrado no dia 03/11/2021 às
12:20h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o Laudo de Avalia-
ção de fls. 480) Lote de Terreno nº 08, da quadra XLIII, loteamento
Caminho de Búzios, Cabo Frio/RJ. Matriculado no 2º Ofício de
Registro de Imóveis de Cabo Frio sob nº: 13.973 e na Prefeitura
sob o nº 1048032-001. (...) AVALIO indiretamente o imóvel acima
descrito em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (LINEI ALVES) intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO
SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO
SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade
em Cabo Frio, em 08 de agosto de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) CAIO LUIZ RODRIGUES
ROMO – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALCANTARA

RUA OSÓRIO COSTA S/N 3 ANDAR, SALA 301 COLUBANDE
Tel. : (21) 2702-9325 - E-mail: alc03vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE

EXECUÇÃO, MOVIDA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
FLAMBOYANT em face de JOCIMAR DE SOUZA SILVA - PRO-

CESSO Nº 0005528-89.2013.8.19.0087, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA DE AZEVEDO FARIA REZENDE CHAGAS –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) condôminos(es)
supramencionado(s) - JOCIMAR DE SOUZA SILVA - que será rea-
lizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SIL-
VA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia
28/09/2021 às 13:30h e, não havendo licitantes, se iniciará de
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, que será encerrado no dia 05/10/2021 às 13:30h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação às fls.
260e) Apartamento 504, na Rua Cristiano Otoni, número 1182,
Bloco 2, – Almerinda – São Gonçalo/RJ. Matriculada no 4º RGI
sob o nº 47122 e na Prefeitura sob o nº 160972000. (...) AVALIO o
imóvel descrito acima no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta
mil reais) E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (JOCIMAR DE SOUZA
SILVA) intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 2021. Eu,
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) FLAVIA DE
AZEVEDO FARIA REZENDE CHAGAS – Juiz de Direito.

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DO RIO DE JANEIRO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com os Arts. 27 e 28, inciso II, § 1º, 2º e 3º do Estatuto 
desta Entidade, convoco os Srs. Associados Grandes Beneméritos, Bene-
méritos, Remidos e Contribuintes quites, em pleno gozo de seus direitos 
sociais, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser reali-
zada no dia 28 de setembro de 2021 (terça-feira), às 14h, em primeira 
convocação e às 15h, em segunda e última convocação, na modali-
dade virtual, conforme preceitua a Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, 
em seu Capítulo III, art. 5º, Parágrafo Único, em virtude do estado de ca-
lamidade pública instalado no país, em 20/03/2020, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
a) Apreciação do Relatório da Presidência;
b) Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao 

exercício de 01/07/2020 a 30/06/2021;
Para tomarem parte na Assembleia os Srs. Associados deverão acessar 
a plataforma WEBINAR/ZOOM através do convite que será enviado por 
e-mail. O Departamento de Associados e a Secretaria Geral estarão à dis-
posição para eventuais esclarecimentos sobre regularidade, participação 
e acesso à plataforma WEBINAR/ZOOM, que também estarão disponí-
veis no site www.acrj.org.br/noticias.
A manifestação dos Associados na data da reunião ocorrerá por meio da pla-
taforma virtual, acessando o chat (Q&A) ou por e-mail secretariageral@acrj.
org.br ou agenda.presidente@acrj.org.br ou pelos tels. 21 2514-1250/1242.
Os documentos inerentes à Assembleia Geral Ordinária serão disponibi-
lizados juntamente com a carta convite, antecipadamente, e seguirá por 
e-mail aos Associados. 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.

José Antonio do Nascimento Brito
Presidente

Varejo cresce 1,2% em 
julho e atinge patamar recorde

O volume de vendas 
do comércio va-
rejista brasileiro 

cresceu 1,2% em julho des-
te ano, na comparação com 
o mês anterior. Essa foi a 
quarta alta consecutiva do 
indicador, que atingiu pata-
mar recorde da série histó-
rica da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), iniciada 
em 2000.

O comércio também teve 
altas de 5,7% na compara-
ção com julho de 2020; de 
1,1% na média móvel tri-
mestral; de 6,6% no acu-
mulado do ano e de 5,9% 
no acumulado de 12 meses. 
Os dados foram divulgados 
nesta sexta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A receita nominal tam-
bém apresentou altas: de 
2,2% na comparação com 
junho deste ano; de 1,5% 
na média móvel trimestral; 

de 19,7% em relação a julho 
de 2020; de 18,6% no acu-
mulado do ano e de 15,7% 
no acumulado de 12 meses.

A alta de 1,2% no volu-
me de vendas foi puxada 
por cinco das oito ativida-
des pesquisadas: outros ar-
tigos de uso pessoal e do-
méstico (19,1%); tecidos, 
vestuário e calçados (2,8%); 
equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação (0,6%); su-
permercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo 
(0,2%) e artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(0,1%). Por outro lado, três 
segmentos tiveram recuo no 
volume de vendas de junho 
para julho: livros, jornais, 
revistas e papelaria (-5,2%); 
móveis e eletrodomésticos 
(-1,4%) e combustíveis e lu-
brificantes (-0,3%).

No varejo ampliado, que 

também inclui materiais de 
construção e veículos, a alta 
de junho para julho foi de 
1,1% no volume de vendas. 
O setor de veículos, motos, 
partes e peças subiu 0,2% 
entre junho e julho, en-
quanto material de constru-
ção recuou 2,3%.

O varejo ampliado teve 
altas de 0,7% na média mó-
vel trimestral; de 7,1% na 
comparação com julho de 
2020; de 11,4% no acumu-
lado do ano e de 8,4% no 
acumulado de 12 meses.

Segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, “a PMC 
surpreendeu positivamente 
ao registrar crescimento de 
1,2% no mês de junho no 
conceito restrito (contra 
0,4% das nossas expectati-
vas e 0,6% da mediana do 
mercado) e 1,1% no am-
pliado (contra -0,5% das 
nossas expectativas e -0,6% 

da mediana do mercado).”
Para ele, o resultado co-

loca um viés positivo para a 
nossa projeção de 0,1% do 
IBC-Br do mês.

“Em comparação ao 
mesmo mês do ano ante-
rior, crescimento de 5,7% 
(contra 2,9% modal+ e 
3,5% mercado) e 7,1% 
(contra -0,3% modal+ e 
4,0% mercado) nas leituras 
restrita e ampliada, respecti-
vamente. O índice da PMC 
restrita, na leitura com ajus-
te sazonal, encontra-se no 
seu maior valor desde o co-
meço da série em 2000. No 
índice ampliado, o índice se 
recupera da queda de junho, 
mas ainda permanece abai-
xo do nível de maio. O re-
sultado coloca um viés po-
sitivo para a nossa projeção 
de 0,1% do IBC-Br do mês. 
Aguardamos a divulgação 
da PMS na próxima terça 
para finalizar a projeção.”

Já a atividade do comércio caiu 0,7% em agosto

E-commerce: roupas, comida  
e eletro são as compras preferidas

A atividade do comér-
cio apresentou retração de 
0,7% em agosto, em com-
paração ao mês anterior, 
segundo o Indicador de 
Atividade do Comércio da 
Serasa Experian, divulgado 
nesta sexta-feira. De acordo 
com o índice, a queda foi 
puxada principalmente pelo 
setor de veículos, motos e 
peças, que registrou dimi-
nuição de 4,7%, e teve o se-

gundo mês consecutivo de 
números negativos.

Os demais segmentos ti-
veram variações menores: 
supermercados, alimen-
tos e bebidas registraram 
queda de 0,2%; tecidos, 
vestuário, calçados e aces-
sórios (-0,2%); material de 
construção, alta de 0,4%; 
combustíveis e lubrificantes 
(+0,6%); e móveis, eletro-
domésticos, eletroeletrôni-

cos, e informática (0%).
“O recuo da atividade do 

comércio em agosto sinali-
za que o país ainda enfrenta 
desafios por conta do alto 
desemprego e do aumento 
dos preços, por isso as pes-
soas estão restringindo as 
compras apenas ao essen-
cial”, disse o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi.

No comparativo entre 
agosto deste ano e o mesmo 

mês de 2020, o índice regis-
trou aumento de 4,3%, o 
menor crescimento do ano 
em termos de variação inte-
ranual. A recuperação com 
relação a queda de 12% 
do ano passado é parcial e 
sofre com a retração dos 
segmentos de combustíveis 
e lubrificantes (-8,6%) e te-
cidos, vestuário, calçados e 
acessórios (-7,8%).

Estudo realizado pelo 
IDC e encomenda-
do pela plataforma 

Infobip, em média 82% das 
pessoas na América Latina 
compraram virtualmente des-
de o início da pandemia. O 
Brasil está no topo do ranking, 
tendo 88% das pessoas com-
prando pela internet atualmen-
te; a Colômbia ocupa o segun-
do lugar, com 79,5%.

Até o final de 2021, de 
acordo com as previsões da 
análise denominada “Comu-
nicação e acompanhamento 

fazem a diferença na experi-
ência de compra do cliente”, 
65% das empresas mudarão 
para o Digital First, o que 
mostra que elas estarão bem 
posicionadas no meio digital 
e podem aproveitar as opor-
tunidades de relacionamen-
to com os clientes por meio 
de operações automatizadas 
e experiências sem contato 
físico. Também, projeta-se 
que os clientes vão gastar 
25% a mais em empresas 
que investiram em proces-
sos de transformação digital 

e, se adaptaram rapidamente 
ao novo contexto dos negó-
cios. E essa adaptação refle-
te-se, também, na humani-
zação da experiência digital: 
70% dos novos aplicativos 
móveis vão se concentrar 
nesse processo mais con-
fortável, ágil e personalizado 
aos consumidores.

De acordo com o estudo, 
28% das pessoas vão aumen-
tar para duas ou três vezes a 
frequência de suas compras 
online em comparação com 
a atualidade. Mais de 1/4 das 

compras pela internet são 
feitas em aplicativos de loja 
específicos ou lojas virtuais. 
E 13% usam as redes sociais 
para suas compras.

A pesquisa aponta que os 
produtos mais adquiridos 
são: moda/vestuário/calça-
dos (74,7%), alimentos/su-
permercados (57,6%), ele-
trônicos/eletrodomésticos 
(57,2%), cosméticos/per-
fumaria (47,1%), farmácia/
remédios (42,5%), móveis/
decoração (37%), e material 
de construção (13,4%).



5Monitor Mercantil   l  Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de setembro de 2021 Financeiro

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) –
PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com prazo de 15 dias. Jonas Rymer,
Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº 079, com escritório
na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo – Rio de
Janeiro – RJ, devidamente autorizado pelo Proprietária / Credora
Fiduciária, G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF de nº 11.370.045/0001-
74, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa,
especialmente a ORLA LOCAÇÕES PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS – EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.954.217/0001-69, estabelecida na Rua Bela, nº 160,
parte, São Cristóvão/RJ, representada por seu sócio administrativo,
Zélio Rodrigues Peres, brasileiro, empresário, portador da
identidade nº 01.179.771-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
012.644.437-49, casado com Sandra Garretano Peres Graziani
Freire, brasileira, engenheira, portadora da identidade nº
861.069.375 - CREA/RJ, inscrita no CPF sob o nº 758.521.447-20,
de que nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento Imobiliário que institui alienação fiduciária, será
realizado o 1º Leilão, no dia 23 de setembro de 2021, às 13:00
horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público
Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no escritório do Leiloeiro Público Jonas Rymer,
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo /
RJ, pelo valor atualizado do imóvel, e o 2º Leilão, no dia 27 de
setembro de 2021, às 13:00 horas, no mesmo local e portal, pelo
valor do débito e seus acessórios. IMÓVEL: Apartamento 204 do
Edifício “Haggin Oaks” do Empreendimento “Barra Golden
Green”, situado na Av. Eugênio Lyra Neto, nº 350, com direito a
03 vagas de garagem – Barra da Tijuca / RJ. Matrícula nº 218.406,
no 9º Ofício do Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. O 1º Leilão terá como lance mínimo o valor do imóvel,
que corresponde a R$ 3.056.942,85. Se o 1º leilão não obtiver
lance igual ou superior ao valor do imóvel, será realizado o 2º
leilão no qual será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior a R$ 7.496.193,31, que representa, na presente
data, o somatório das seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii)
valor das despesas, (iii) valor dos prêmios de seguro. O valor do
2º leilão será ajustado até a data de sua realização em função
dos encargos contratuais. Condições do leilão: A venda será
realizada à vista. Correrão por conta do comprador todas as
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como o
pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
a título de comissão do leiloeiro, acrescido das despesas com o
procedimento de leilão, escritura pública, imposto de transmissão,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em
que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. A desocupação correrá por conta do comprador,
porém, a reintegração na posse poderá ser solicitada de acordo
com o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97, em 60 dias. Caso
o 1º e o 2º leilão sejam negativos, a obrigação do devedor estará
extinta, e se dará por encerrada e perfeita a consolidação da
plena propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, sem
prejuízo do credor fiduciário poder aceitar proposta da forma
que lhe aprouver, havendo, inclusive, a possibilidade de venda
na forma parcelada, ficando as propostas condicionadas à
apreciação do credor fiduciário. Maiores informações e
propostas através do telefone (21) 2532-2266.

CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA., através do presente Edital, 
em atenção ao princípio da publicidade dos atos processuais, torna 
público, a quem interessar possa, o trânsito em julgado da decisão 
de sentença que determinou o pagamento de indenização no valor de 
R$ 90.000,00 à título de danos morais coletivos em Ação Civil Pública 
proposta pelo MPRJ nº 0024509-91.2017.8.19.0002.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA DE FAMÍLIA DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE

RUA CARLOS DA SILVA COSTA 141 PRÉDIO NOVO - 2º ANDAR
Tel.: (21) 3470-9826 - E-mail: cgr01vfam@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE

ALIENAÇÃO DE COISA COMUM, MOVIDA POR EDNA REIS
COUTO em face de ROGÉRIO DE CARVALHO - PROCESSO Nº

0040200-89.2015.8.19.0205, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MARCIA ANDREA RODRIGUEZ LEMA – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ROGÉRIO DE CARVALHO - que será reali-
zado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SIL-
VA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia
26/10/2021 às 13:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, que será encerrado no dia 03/11/2021 às 13:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls.
134e): Direitos Possessórios do Imóvel na Rua Professor
Bastos, nº 362, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ, CEP
23027-370. (...) VALOR DE VENDA: O valor de venda é de R$
120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dentro da média de preços
para a venda de imóveis situados na área em epígrafe. Vale
ressaltar que os valores fixados no presente laudo são provisórios
e sujeitos a alteração futura, sendo oportuno lembrar que os preços
tendem a sofrer ligeira oscilação no mercado. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (ROGÉRIO DE CARVALHO) intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO
E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta
Cidade em Rio de Janeiro, em 05 de agosto de 2021. Eu, digitei
__, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) MARCIA
ANDREA RODRIGUEZ LEMA – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 226,228,230 - B CASTELO
Tel.: (21) 3133-2236 - E-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR DAVID ALFREDO NIGRI
em face de MAURICE JACQUES RENNE CASSAN -

PROCESSO Nº 0132054-39.2011.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - MAURICE JACQUES RENNE CASSAN e
LUZIA ANDRADE CASSAN - que será realizado o público Leilão
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MO-
DALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no
portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art.
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedên-
cia do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação,
que será encerrado no dia 26/10/2021 às 15:30h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia
03/11/2021 às 15:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme lau-
do de avaliação às fls. 366e) Imóvel denominado “SITIO ALFA
PL.AZA”, situado no lugar denominado Posse, zona rural do pri-
meiro distrito do Município de Rio Bonito, também conhecido como
“Pasto do Braulino”, em Colina da Primavera, com todas as
benfeitorias, construções e servidões existentes. Matriculado sob
o nº 251 - R-9-251 no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Rio
Bonito. (...) cujo valor estimo em R$ 1.200.000,00 (hum milhão e
duzentos mil reais) em razão do tamanho do imóvel ser de qua-
se 4 alqueires de terra mais as construções e benfeitorias nele
construídas. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (MAURICE JACQUES
RENNE CASSAN e LUZIA ANDRADE CASSAN) intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO
SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO
SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cida-
de em Rio de Janeiro, em 04 de junho de 2021. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) ALVARO HENRIQUE
TEIXEIRA DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

Conversa com investidor: Padtec (PDTC3)
Por Marco 
Saravalle, 
estrategista-chefe 
da Sara Invest

A Padtec fechou o 
primeiro semestre 
de 2021 (1S21) com 

receitas brutas de R$ 205,7 
milhões (63,7% acima do 
1S20), sendo R$ 119,6 mil-
hões no segundo trimestre de 
2021 (2T21) e R$ 86,1 mil-
hões no primeiro trimestre 
(1T21). A companhia apre-
sentou crescimento nas duas 
linhas de negócio, DWDM 
(conexões de altíssima capa-
cidade) e Serviços Premium, 
obtendo um lucro bruto de 
R$ 55,3 milhões no 1S21, 
com uma margem bruta de 
35,5%. No mesmo período, 
seu lucro líquido ficou em R$ 
22,6 milhões, composto por 
R$ 10,9 milhões no 2T21 e 
R$ 11,7 milhões no 1T21.

O Ebitda alcançou R$ 36 
milhões no 1S21, com mar-
gem Ebitda de 23,2%. O 
Ebitda Ajustado, descontan-
do-se os efeitos não recor-
rentes, alcançou R$ 21,1 mil-
hões no 1S21, com margem 
Ebitda Ajustado de 13,6%. 
A companhia também apre-
sentou uma sólida estrutura 
de capital: dívida total de 
R$ 79,5 milhões ao final de 
junho de 2021 (31% curto 
prazo e 69% longo prazo) e 
uma dívida líquida de R$ 4 
milhões.

Neste Conversa com In-
vestidor, Renato Jordão, 
CFO e DRI da Padtec, con-
versou com Marco Saraval-
le, estrategista-chefe da Sara 
Invest, casa de análises es-
pecializada em small e mid 
caps com valor de mercado 
de até R$ 15 bilhões.

O modelo de negócio 
da Padtec é pouco difun-
dido entre os investidores 
pessoa física, sendo até 
um pouco complicado 
para entender. Como 
podemos definir as ativi-
dades da Padtec?

A Padtec atua no B2B. 
Não vendemos produtos 
e serviços diretamente aos 
clientes finais, mas atu-
amos no ecossistema de 
telecomunicações através 
das operadoras tradicionais 

e também dos provedores 
regionais de internet, data-
centers e carriers. Nós en-
tregamos a infraestrutura 
de transmissão óptica para 
que a internet chegue aos 
usuários finais, nas suas 
casas e empresas. Ou seja, 
quando você fala ao tele-
fone ou conecta a internet, 
por exemplo, em algum 
momento essa informação 
passa por uma fibra óp-
tica. A Padtec desenvolve, 
produz e comercializa eq-
uipamentos que permitem 
a transmissão de dados (de 
voz, áudio e vídeo) de um 
local a outro através das re-
des de fibra óptica.

Iniciamos nossas ativi-
dades em 2001 e temos mais 
de 600 colaboradores, sendo 
que cerca de 30% deles são 
engenheiros. Somos uma das 
poucas empresas no mundo 
que desenvolve equipamen-
tos baseados na tecnologia 
DWDM e a única com fab-
ricação no hemisfério sul. 
Temos grande know-how no 
desenvolvimento, na instala-
ção e na operação de siste-
mas para transmissão óptica. 
Estamos presentes com nos-
sas soluções nas principais 
redes de telecom do Brasil, 
entregando robustez, quali-
dade e confiabilidade.

Qual a recorrência de 
vendas dos produtos ven-
didos? São estabelecidos 
contratos de longo prazo 
com os compradores ou a 
demanda é imprevisível?

Temos duas áreas de negó-
cios: uma focada na venda (e 
instalação) de equipamen-
tos para transmissão óptica 
e outra dedicada a oferecer 
serviços de operação e ma-
nutenção de redes de tele-
comunicações, com aten-
dimento técnico altamente 
qualificado para projetos de 
redes, alinhamento de siste-
mas, suporte técnico e ma-
nutenção de equipamentos 
ópticos de alta complexidade.

A unidade de serviços tem 
contratos de longo prazo que 
geram recorrência de receita. 
Já com relação aos sistemas 
DWDM, as vendas são fei-
tas de forma consultiva: os 
clientes contratam seus pro-

jetos conosco e faturamos 
de acordo com as entregas. 
Porém, considerando a na-
tureza dos nossos produtos, 
os clientes normalmente fe-
cham seus planos de cresci-
mento de forma estruturada, 
o que nos dá previsibilidade 
de demanda pelos produtos 
Padtec.

Observamos que diver-
sas empresas de teleco-
municação estão abrindo 
capital para investir em 
expansão orgânica e in-
orgânica das redes de 
fibra óptica, além do fu-
turo leilão do 5G. Quais 
as perspectivas da Padtec 
para o setor e como ela 
pretende aproveitar esta 
expansão?

O 5G é um amplo ecos-
sistema, que envolve várias 
áreas de infraestrutura de 
telecomunicações (tais como 
antenas, rádio bases, rote-
adores, transmissão óptica, 
entre outros), além de diver-
sas plataformas de software 
que compõem os serviços 
aos clientes. Nós, da Padtec, 
fornecemos as soluções de 
conectividade e transporte 
de dados que suportam os 
serviços nas antenas de rá-
dio, que ficam localizadas 
em torres, postes e interiores 
de edifícios comerciais. As 
novas redes 5G, conforme 
conseguimos observar em 
projetos já em curso em out-
ros países, demandam muitas 
novas antenas, bem como 
mais conexões em fibras 
ópticas para suportar toda a 
demanda projetada. Por isso, 
entendemos que a entrada do 
5G pode impactar na deman-
da pelos produtos e, even-
tualmente, novas soluções 
específicas para o segmento 
oferecido pela Padtec.

Hoje a Padtec é uma 
companhia com pouco 
endividamento, possibili-
tando fortes investimen-
tos em expansão. Dentre 
as estratégias da Padtec, 
estão possíveis M&As 
ou apenas crescimento 
orgânico? Qual será o 
principal foco?

É verdade. Temos uma 
sólida estrutura de capi-

tal, onde 70% do nosso 
endividamento é de longo 
prazo. Fechamos o 1S21 
com dívida líquida de cerca 
de R$ 4 milhões. Estamos 
em um momento único de 
crescimento, que se baseia 
em três grandes pilares: (i) 
expansão local no Brasil e 
internacional com foco na 
América Latina; (ii) diver-
sificação do portfólio de 
produtos e serviços ofer-
ecidos, tornando-os mais 
avançados e robustos; e (iii) 
ampliação da liderança no 
mercado brasileiro, com au-
mento na base de clientes e 
uma maior recorrência nas 
suas vendas. Essas iniciati-
vas estão presentes na es-
tratégia da companhia e po-
dem se concretizar através 
de crescimento orgânico ou 
aceleradas por aquisições.

Nesse sentido, observa-
mos a Padtec expandindo 
a participação interna-
cional através da parceria 
com a Televés. Quais os 
principais pontos a ser-
em observados com essa 
parceria? Qual a estima-
tiva da participação desta 
parceria na receita? Além 
disso, quando iremos ob-
servar estes resultados nas 
demonstrações?

Estamos na Argentina 
desde 2008 e na Colômbia 
desde 2013 com equipes 
próprias. Essa presença 
física contribui para as nos-
sas vendas na América La-
tina, e hoje temos redes 
em praticamente todos os 
países da região. A parce-
ria com a Televés, anun-
ciada em junho, consiste 
em um acordo para oferta 
de soluções DWDM na 
Europa, Oriente Médio e 
África. Acreditamos que 
essa parceria vai permitir 
potencializar os conheci-
mentos das duas empresas, 
somando capacidades tec-
nológicas e de produção. 
As soluções desenvolvidas 
pela Padtec passarão a fazer 
parte da linha de produtos 
da Televés, e devemos ver 
reflexos nas nossas receitas 
a partir de 2022.

Organização: Jorge Priori

Câmara ouvirá presidente 
da Petrobras sobre 
operação de termelétricas

Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos De-
putados quer esclarecimentos 
sobre a operação de termelé-
tricas, apresentação do Plano 
de Ação de Governança da 
Petrobras, bem como debate 
sobre o preço dos combustí-
veis. Na terça-feira (14) está 
agendada uma audiência pú-
blica para ouvir o presidente 
da Petrobras, Joaquim Silva 
e Luna. A audiência pública 
está marcada para as 9 horas 
no plenário 14.

O pedido para a realiza-
ção da reunião foi feito pe-
los deputados Christino Au-
reo (PP-RJ), Luis Miranda 
(DEM-DF), Benes Leocádio 
(Republicanos-RN), Paulo 
Ganime (Novo-RJ), Carlos 
Zarattini (PT-SP), João Car-
los Bacelar (PL-BA), Nereu 
Crispim (PSL-RS) e Danilo 
Forte (PSDB-CE).  

O parque termelétrico 
da Petrobras começou a 
ser construído em 2000, 
durante o governo Fer-
nando Henrique Cardoso. 
A intenção era tentar mi-
nimizar o racionamento de 
energia elétrica que viria a 
seguir, entre julho de 2001 
e fevereiro 2002. Com a 
volta das chuvas, o gover-
no determinou o desliga-
mento dessas usinas, o que 
causou prejuízos à estatal. 
A estatal possui 20 usinas 
termelétricas.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, nos úl-
timos anos, porém, com o 
esvaziamento dos reserva-
tórios das hidrelétricas, de-

vido a períodos de secas, as 
termoelétricas têm operado 
com mais frequência e de-
vem ser ainda mais requisi-
tadas à medida que aumenta 
a geração de parques eóli-
cos e solares no Brasil.

A Petrobras afirmou que 
aprovou novos modelos 
contratuais para venda de 
gasolina A e de óleo diesel 
rodoviário e marítimo para 
as distribuidoras de combus-
tíveis, visando simplificar al-
guns processos, aumentar a 
competitividade e trazer fle-
xibilidade para a Petrobras na 
adoção de novas estratégias 
comerciais. Lembrando que 
a estatal está sendo muito 
criticada por sua política de 
reajustes. Os novos contra-
tos ainda serão submetidos 
à homologação pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), seguindo a regulação 
vigente.

A estatal disse nesta sexta-
feira que no cenário atual do 
mercado, caracterizado pela 
entrada de produto importa-
do por terceiros e pelo pro-
cesso de desinvestimento de 
ativos de refino, torna-se ne-
cessário promover aperfeiço-
amentos em algumas cláusu-
las comerciais e operacionais. 
“Esses ajustes, definidos com 
base na experiência obtida ao 
longo do período de vigên-
cia dos atuais contratos e em 
decorrência de feedback dos 
clientes, buscam fortalecer a 
relação comercial com nos-
sos clientes e a competitivi-
dade da companhia”.
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Norte Saneamento S.A. 
CNPJ/MF: 42.806.062/0001-35

Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 10 de junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Assembleia geral de constituição da Norte Saneamento S.A. (“Companhia”), realizada no dia 10 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000. 2. Convocação: Em virtude do comparecimento dos subscritores do capital social total da Com-
panhia, foi dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Presentes todos os subscritores do capital social da Companhia, conforme 
boletins de subscrição anexos, a saber: (I) Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 28.737.858/0001-52, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 3523509081-5, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1120, Conj. 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, neste ato representada por seu administrador, o Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado 
sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28 136 550 7 (SSP/SP) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
269.270.978-05, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011 (“MEP”); (II) N. Saneamento Fundo de Inves-
timento em Participações em Infraestrutura, fundo de investimento em participações devidamente constituído na forma da Instrução CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016 (“ICVM 578”), inscrito no CNPJ/ME sob o 
nº 39.883.907/0001-81, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1793, Bela Vista, CEP 01311-200, neste ato representado na forma do seu regulamento por seu gestor, a 
Monte Capital Management Gestora de Recursos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 39.267.921/0001-50, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
JUCESP sob o NIRE 3523509081-5, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 691, Cj. 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, neste ato representada por seus diretores, o Sr. 
Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP) inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, com 
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011 e o sr. Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 
de setembro de 1979, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011 (“FIP”). 4. Composição da Mesa: Para integrarem a mesa, os acionistas subscritores nomearam o Sr. Júlio Cezar 
Troiano Zogbi, como Presidente, e a Sra. Lílian de Castro Peixoto, como Secretária. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a constituição da Norte Saneamento S.A.; (ii) a subscrição de ações da Companhia e o valor 
do capital social; (iii) a apresentação dos comprovantes de depósito no Banco do Brasil S.A. das entradas das ações subscritas, nos termos dos incisos II e III do Art. 80 da Lei das S.A.; (iv) a aprovação do Estatuto 
Social da Companhia; (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e, (vi) a escolha dos jornais nos quais serão efetuadas as publicações previstas em lei. 6. Deliberações: Colocadas as 
matérias constantes da ordem do dia em votação, os subscritores aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, o seguinte: 6.1. A constituição da Norte Saneamento S.A. sob a forma de sociedade por 
ações, nos termos da Lei das S.A., com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, cujo capital será de 
R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 6.2. A subscrição da totalidade das ações que compõe o capital social da Companhia, conforme boletins de subs-
crição anexos à presente ata como Anexo I e II. 6.3. Foi apresentado o comprovante referente ao depósito inicial, realizado no Banco do Brasil, de 100% (cem por cento) do preço de emissão das ações subscritas em 
dinheiro, conforme estabelecido no artigo 80, incisos II e III da Lei das S.A. 6.4. Foi aprovado e assinado o Estatuto Social da Companhia, anexo à presente ata como Anexo III; 6.5. A eleição dos seguintes membros do 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição: (I) Carlos de Camargo Penteado Braga, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 
12.055.966 - SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 714.275.627-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Dominicanos, nº 90, apartamento nº 1001, Bairro Serra, CEP 
30210-480, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, conforme cópia do termo de posse que integra a presente ata como Anexo IV, que confere com a original lavrada em livro próprio. (II) Julio Cezar 
Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o no. 269.270.978-05, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Presidente do Conselho de Admi-
nistração, conforme cópia do termo de posse que integra a presente ata como Anexo V, que confere com a original lavrada em livro próprio. (III) Lílian de Castro Peixoto, brasileira, casada, advogada, portadora da 
Cédula de identidade RG nº M8-472800, emitida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-90, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme cópia do termo de posse que integra a presente ata como Anexo VI, que confere com 
a original lavrada em livro próprio. 6.5.1. Cada um dos conselheiros ora eleitos declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando, portanto, em estrita 
observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. 6.6. Foi aprovada a escolha dos jornais Diário Oficial da União e o Monitor Mercantil como veículos para a realização das publicações previstas em lei. 
6.7. Observadas as formalidades legais e havendo anuência da totalidade dos acionistas, o presidente da mesa declarou constituída a Companhia. 7. Ata da Assembleia: A totalidade dos acionistas presentes aprovou 
a lavratura desta ata na forma sumária. 8. Encerramento: O Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. O Presidente declarou constituída a Companhia. Os trabalhos foram 
suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário, pelos acionistas e pelos diretores nomeados. São Paulo, 10 de junho de 2021. Mesa: Júlio 
Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Lílian de Castro Peixoto - Secretária. Acionistas Subscritores: Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda. - Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Cargo: Administrador. 
N. Saneamento Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Por: Monte Capital Management Gestora de Recursos Ltda. - Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Cargo: Administrador Diretor. Por: Lucas 
Bittencourt Lacreta - Cargo: Diretor. Conselheiros Eleitos: Carlos de Camargo Penteado Braga, Julio Cezar Troiano Zogbi, Lílian de Castro Peixoto. Advogado responsável: Gabriel Sollero Figueira - OAB/SP 310.303.
Estatuto Social. Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1. A Norte Saneamento S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e por quaisquer outras disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, e poderá abrir e encerrar filiais, estabelecimentos industriais e comerciais, escritórios e depósitos em qualquer localidade do território 
nacional, ou no exterior, a juízo e por deliberação da Diretoria. Artigo 3. A Companhia tem por objeto deter participação societária no capital de outras sociedades no Brasil que desenvolvam atividades de investimento 
e gestão de recursos hídricos e ativos de saneamento (CNAE 6462-0/00). Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Do Capital Social e Ações. Artigo 5. O capital social é de R$ 1.000,00 (mil 
reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção 
entre as ações de cada espécie, observando-se a proporção legal entre as ações preferenciais e ordinárias. Parágrafo Quarto - É vedada à Companhia a emissão de partes beneficiárias, bem como é vedada a 
existência desses títulos em circulação. Artigo 6. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação. Artigo 7. Os acionistas têm 
preferência para a subscrição de ações da Companhia, na proporção das ações já possuídas anteriormente, na forma do Artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. Da Administração. Artigo 8. A Companhia será 
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos Administradores. Se fixada 
globalmente, caberá ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Parágrafo Segundo - Os Conselheiros e Diretores serão investidos em seus cargos, dispensada 
a garantia de gestão, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso. Parágrafo Terceiro - O prazo de gestão do Conselho de Administração 
e da Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Do Conselho de Administração. Artigo 9. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) 
membros, necessariamente nomeados pelos Acionistas em Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - No caso de vacância do cargo de conselheiro, o 
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembleia geral será convocada para proceder a nova eleição. 
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de administração serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas do órgão, observadas as exigências legais. Parágrafo 
Terceiro - Terminando o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Parágrafo Quarto - O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nos seus 
impedimentos e ausências, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Parágrafo Quinto - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos em Assembleia Geral. Artigo 10. As 
reuniões do Conselho de Administração serão realizadas sempre que necessário, mediante a convocação do Presidente do Conselho de Administração, com 5 (cinco) dias de antecedência, por carta ou e-mail, com 
aviso de recebimento, a qual poderá ser dispensada em caso de comparecimento de todos os Conselheiros. Artigo 11. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com quórum mínimo correspondente 
à maioria dos membros eleitos, presentes ou representados, e as decisões tomadas por este órgão exigirão o voto afirmativo de, pelo menos, 3 (três) membros do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro - As 
reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente, ou na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. Das deliberações do 
Conselho de Administração lavrar-se-ão Atas em livro próprio. Parágrafo Segundo - Qualquer membro do Conselho de administração poderá fazer-se representar nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante 
indicação feita por meio de qualquer processo escrito, manual ou mecânico, não podendo cada membro representar mais de 1 (um) outro membro. Artigo 12. Compete ao Conselho de Administração, de forma 
colegiada, sem prejuízo das demais atribuições fixadas pelo presente Estatuto ou por lei, ou que sejam submetidas à sua apreciação: a) aprovar políticas de aplicação geral da Companhia; b) eleger e destituir o 
Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia, estes últimos mediante proposição do Diretor Presidente, e fixar-lhes as respectivas remunerações, observado o limite geral estabelecido pela Assembleia Geral; 
c) fixar a orientação geral para negócios da Companhia; d) decidir sobre Plano de Negócio da Companhia, que deve incluir, dentre outros itens, os objetivos empresariais e estratégicos de curto, médio e longo prazos 
e os orçamentos anual e plurianual, e acompanhar a sua execução; e) acompanhar o desempenho do Diretor Presidente e equipe na condução dos negócios da Companhia; f) decidir sobre qualquer investimento ou 
desinvestimento em quaisquer sociedades, como quotista ou acionista, inclusive a constituição de sociedades pela Companhia, bem como sobre a celebração de acordos de acionistas e/ou quotistas correlatos; g) 
decidir sobre a concessão de garantias, de qualquer valor e modalidade, a quaisquer terceiros; h) escolher e destituir auditores independentes da Companhia; i) decidir sobre a contratação de quaisquer empréstimos 
ou financiamentos, bem como a concessão de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; j) propor à Assembleia Geral a contratação de empréstimos e/ou 
capitalização, quando efetuados através de emissão de títulos mobiliários conversíveis em capital da Companhia; k) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras e relatórios da administração ao final de cada 
exercício social, bem como sobre a proposta de distribuição do lucro líquido apurado e destinação de resultados e reservas; l) aprovar a realização de quaisquer investimentos pela Companhia, de qualquer natureza; 
m) aprovar a aquisição de bens e contratação de serviços de qualquer natureza fora do curso normal dos negócios e do orçamento previsto no Plano de Negócios; n) decidir sobre a alienação, cessão de uso ou oneração 
de quaisquer bens que integrem o ativo fixo permanente da Companhia; o) decidir sobre celebração, ou rescisão de contratos e obrigações de qualquer natureza entre, de um lado, a Companhia, e, de outro, seus 
acionistas titulares de ações ordinárias (direta ou indiretamente) ou quaisquer sociedades investidas pelos mesmos (direta ou indiretamente), Conselheiros, Diretores ou parentes, até terceiro grau, em qualquer valor; 
p) aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração; q) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; r) escolher empresa ou consultor especializado em avaliação do valor econômico 
do negócio e de bens móveis ou imóveis, conforme o caso; s) a aquisição das Ações pela Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria; Artigo 13. Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente 
submetidos à aprovação dos acionistas em Assembleia, observados os termos e condições descritos no Artigo 20 do presente Estatuto Social: a) aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas 
da Companhia; b) revisão e deliberação anual das contas e demonstrações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; c) aprovação de qualquer incorporação (inclusive incorporação de ações), 
fusão, cisão, transformação, grupamento ou desdobramento de ações ou outro tipo de reorganização societária envolvendo a Companhia; d) a alteração do Estatuto Social da Companhia; e) emissão de novas ações 
ou criação de novas classes, bem como a alteração dos benefícios de cada classe de ação; f) a emissão de debêntures ou outros valores mobiliários representativos de dívida ou conversíveis em ações da Companhia. 
g) pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou extinção da Companhia bem como a eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; e h) distribuição 
de dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia. Da Diretoria. Artigo 14. A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia a dia da Companhia que não sejam de 
competência da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, tendo amplos poderes de administração e representação da Sociedade, 
competindo-lhe em nome desta e no sentido da consecução do objetivo social: a) elaborar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento anual e o plano de negócios, além de novos programas de expansão 
da Companhia e de suas controladas, se houver; b) elaborar o relatório anual de atividades, as demonstrações financeiras e a proposta de distribuição de dividendos e aplicação do excedente; c) decidir sobre a 
abertura, o fechamento ou a transferência de filiais; e d) praticar todos os demais atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, exceto aqueles que por lei ou por disposição deste Estatuto Social sejam 
de atribuição de outro órgão. Artigo 15. Exceto pelo disposto no Parágrafo Segundo abaixo, a representação ativa e passiva da Companhia nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, em quaisquer 
documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (a) por 2 (dois) Diretores em 
conjunto; ou (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os termos do Parágrafo Único deste artigo. Parágrafo Primeiro - A Companhia, mediante 
mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir procuradores que poderão representar isoladamente a Companhia, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 2 (dois) anos, 
salvo em caso de outorga de poderes ad judicia, onde o mandato poderá ser outorgado por 1 (um) Diretor e por prazo indeterminado. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá ser representada por somente um 
diretor ou por um procurador mediante procuração emitida na forma do Parágrafo Primeiro acima, na prática dos seguintes atos: (a) representação da Companhia perante a Infraestrutura de Chaves Brasileiras - 
ICP-Brasil e todas as autoridades certificadoras, inclusive a Certisign Certificadora Digital, Serasa Experian, Valid Certificadora Digital, Soluti Certificação Digital, AC Digitalsign, SERPRO ou qualquer outra, para 
emissão, renovação ou revogação de certificado digital do tipo A1, A3 ou qualquer outro tipo existente ou que venha a ser criado; e (b) representação da Companhia perante órgãos da administração pública federal, 
estadual ou municipal, notadamente e sem limitação a Secretaria da Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Secretarias Municipais da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Juntas Comerciais, Ministério da 
Agricultura, Ministério do Trabalho, e perante o poder judiciário, inclusive para receber citações e para comparecer em juízo. Das Assembleias Gerais. Artigo 16. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, 
dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, para deliberar sobre o disposto no art. 132 da Lei das Sociedades por Ações e, em caráter extraordinário, sempre e à medida em que os negócios 
sociais assim exigirem. Artigo 17. O anúncio de convocação das Assembleias Gerais será realizado com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e 5 (cinco) dias de antecedência, em 
segunda convocação, à data da pretendida Assembleia Geral. Artigo 18. A Assembleia Geral dos Acionistas será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, para todos os casos para os fins previstos 
em lei, além daqueles previstos neste Estatuto. Artigo 19. O Presidente do Conselho de Administração deverá presidir as assembleias gerais. Na sua ausência, os presentes deverão escolher uma pessoa, dentre os 
presentes, para presidir a assembleia. O Presidente da mesa deverá nomear um dos presentes para atuar na qualidade de Secretário, sendo a mesa responsável por escriturar a ata da respectiva Assembleia Geral. 
Artigo 20. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples dos votos, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, não se computando os votos em branco. Do Conselho Fiscal. 
Artigo 21. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, o qual 
funcionará em caráter não permanente. Parágrafo Único - O funcionamento, remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto na legislação em 
vigor. Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados. Artigo 22. O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 (trinta e um) de dezembro do mesmo ano, findo o 
qual a administração fará elaborar as demonstrações financeiras do exercício, inclusive balanço societário, e as submeterá à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com a proposta de destinação do lucro do 
exercício. Parágrafo Primeiro - As demonstrações financeiras anuais da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 
Segundo - Ao final de cada exercício, será levantado um balanço semestral, podendo o Conselho de Administração declarar dividendo à conta do lucro nele apurado “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, 
nos termos do art. 204 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos previstos neste parágrafo serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 23. Ao fim de cada exercício, ou em períodos intermediários 
a serem determinados pelo Conselho de Administração, será levantado um balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Os lucros líquidos apurados em cada exercício ou em intervalos intermediários, 
após as deduções legais, terão destinação que for determinada pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o caput deste artigo, destinar-se-á: 5% 
(cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado. O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, assegurado aos acionistas o direito 
ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício. Parágrafo Segundo - A qualquer tempo, a Assembleia Geral também poderá deliberar a 
distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Terceiro - Por deliberação da Assembleia Geral, poderão 
ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. Da Liquidacão da Companhia. Artigo 24. 
A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 25. A Assembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho 
Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. Da Solução de Controvérsias. Artigo 26. Todas e quaisquer dúvidas, conflitos, questões e controvérsias em geral relativas ao presente Estatuto 
Social envolvendo quaisquer Acionistas da Companhia, incluindo, mas não limitado, aqueles decorrentes (i) da interpretação dos termos deste Estatuto Social; e/ou (ii) da execução dos direitos e obrigações 
estabelecidos neste Estatuto Social; e/ou (iii) da violação de qualquer dos termos e condições ora estabelecidos; e/ou (iv) quaisquer outras controvérsias oriundas ou relacionadas a este Estatuto Social, inclusive 
quanto a sua existência, validade, eficácia e rescisão (“Disputas”), deverão ser resolvidas por meio de arbitragem (“Arbitragem”). Artigo 27. A Arbitragem deverá ser administrada pela Câmara de Arbitragem do 
Mercado - CAM da B3 (“CAM-B3”), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem (“Regulamento”) e da Lei nº 9.307/96. Artigo 28. O tribunal arbitral será composto por árbitro único, escolhido em consenso pelas 
partes da arbitragem. Caso não haja consenso, a nomeação será feita pela CAM- B3, na forma do Regulamento. Artigo 29. Todos os procedimentos e documentos relacionados à Arbitragem serão conduzidos e/ou 
preparados no idioma português, sendo permitida a produção de quaisquer provas em inglês, com necessidade de tradução. A Arbitragem ocorrerá na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, onde a sentença arbitral 
deverá ser proferida. Artigo 30. O árbitro único decidirá com base na legislação brasileira aplicável, não se aplicando o princípio da equidade. Artigo 31. As decisões do Tribunal Arbitral serão finais e vincularão todas 
as partes da Arbitragem e seus sucessores a qualquer título. Artigo 32. Antes da instituição da Arbitragem, as partes poderão pleitear medidas cautelares ou de urgência ao Poder Judiciário ou ao Árbitro de 
Emergência. Após a instituição da Arbitragem, todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao Tribunal Arbitral, a quem caberá manter, modificar e/ou revogar quaisquer medidas 
anteriormente concedidas pelo Poder Judiciário ou pelo Árbitro de Emergência. Artigo 33. Medidas cautelares ou de urgência antes de instituída a Arbitragem, bem como ações de execução e de cumprimento da 
sentença arbitral, quando aplicáveis, poderão ser pleiteadas, à escolha do interessado, (i) na comarca onde serão efetivadas; ou (ii) na comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Para quaisquer outras 
medidas judiciais permitidas pela Lei 9.307/96, fica desde já eleita exclusivamente a comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. O requerimento de quaisquer medidas judiciais permitidas pela Lei 9.307/96 não 
será considerado uma renúncia aos direitos previstos neste artigo ou à arbitragem como único mecanismo de resolução de Disputas. Artigo 34. As Partes e os intervenientes anuentes concordam que o procedimento 
arbitral (incluindo, mas não limitada à sua existência, à Disputa, às alegações e manifestações das partes, às manifestações de terceiros, provas e documentos apresentados, bem como quaisquer decisões proferidas 
pelo árbitro único, incluindo a sentença arbitral) será confidencial e somente poderá ser revelado ao árbitro único, às partes da Arbitragem, aos seus advogados e às pessoas necessárias à boa condução e ao resultado 
da Arbitragem. Artigo 35. A CAM-B3 (se antes da assinatura do Termo de Arbitragem) e o árbitro único (se após a assinatura do Termo de Arbitragem) poderão, mediante requerimento de uma das partes das 
arbitragens, consolidar procedimentos arbitrais simultâneos envolvendo quaisquer das Partes e/ou Acionistas, ainda que nem todas sejam parte de ambos os procedimentos, e este Contrato e/ou outros instrumentos 
relacionados, desde que (a) as cláusulas compromissórias sejam compatíveis; e (b) não haja prejuízo injustificável a uma das partes das arbitragens consolidadas. Neste caso, a jurisdição para consolidação será 
do primeiro Tribunal Arbitral constituído e sua decisão será vinculante a todas as partes das arbitragens consolidadas. Artigo 36. A responsabilidade pelo pagamento dos custos e despesas relacionados à Arbitragem, 
incluindo, mas não limitadas, às custas administrativas da CAM-B3, e honorário dos árbitros e de peritos, quando aplicáveis, será determinada de acordo com o Regulamento. Quando da prolação da sentença 
arbitral, o árbitro único deverá determinar o pagamento (ou reembolso, conforme o caso), pela parte vencida à parte vencedora, das despesas do procedimento arbitral, incluindo, mas não limitadas, às custas 
administrativas da Câmara, honorários dos árbitros e de peritos, bem como os honorários sucumbenciais aos advogados da parte vencedora a serem fixados na forma do Código de Processo Civil. Disposições Gerais. 
Artigo 37. A Companhia com o fim de aperfeiçoar as práticas de governança corporativa em suas atividades, obriga-se a (i) disponibilizar para os acionistas todos e quaisquer contratos celebrados com partes 
relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; e (ii) caso venha a obter registro de companhia aberta categoria 
A, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas nos incisos 
I a IV do art. 8º da Instrução nº 578 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As questões omissas neste estatuto serão decididas em Assembleia Geral de Acionistas, a eles aplicando-se as disposições legais 
vigentes da República Federativa do Brasil. São Paulo, 10 de junho de 2021. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Lílian de Castro Peixoto - Secretária. Acionistas Subscritores: Monte Equity Partners 
Consultoria e Desenvolvimento Ltda. - Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Cargo: Administrador. N. Saneamento Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Por: Monte Capital Management Gestora 
de Recursos Ltda. - Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Cargo: Diretor, Por: Lucas Bittencourt Lacreta - Cargo: Diretor. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira - OAB/SP 310.303. JUCESP nº 3530057311-1 em 
21/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 20 de julho de 2021
1. Data, Hora e Local: Assembleia geral de constituição da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. (“Companhia”), realizada no dia 20 de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000. 2. Convocação: Em virtude do comparecimento dos subscritores do capital 
social total da Companhia, foi dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Presentes todos os subscritores do capital social da 
Companhia, conforme boletins de subscrição anexos, a saber: (I) Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 28.737.858/0001-52, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 
3523509081-5, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1120, Conj. 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, neste ato representada por seu administrador, o Sr. Julio Cezar 
Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Economia (“CPF/ME”) sob o nº 269.270.978-05, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011 (“MEP”); e (II) 
Norte Saneamento S.A, sociedade por ações, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 42.806.062/0001-35, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 3530057311-1, com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, neste ato representada por seus Diretores Denis Lacerda de Queiróz, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560, SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.457.425-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Av. dos Bandeirantes, 191, apto 101, Sion, CEP 30315-000 e Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas, portador da 
Cédula de Identidade RG n 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, 
Itaim Bibi, CEP 04531-011 (“Norte Saneamento”). 4. Composição da Mesa: Para integrarem a mesa, os acionistas subscritores nomearam o Sr. Júlio Cezar Troiano Zogbi, como Presidente, e a Sra. Lílian de Castro 
Peixoto, como Secretária. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a constituição da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A.; (ii) a subscrição de ações da Companhia e o valor do capital social; (iii) a apresentação dos 
comprovantes de depósito no Banco do Brasil S.A. das entradas das ações subscritas, nos termos dos incisos II e III do Artigo 80 da Lei das S.A.; (iv) a aprovação do Estatuto Social da Companhia; (v) a eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; e, (vi) a escolha dos jornais nos quais serão efetuadas as publicações previstas em lei. 6. Deliberações: Colocadas as matérias constantes da ordem do dia 
em votação, os subscritores aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, o seguinte: 6.1. A constituição da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. sob a forma de sociedade por ações, nos termos da Lei 
das S.A., com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, cujo capital será de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido 
em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 6.2. A subscrição da totalidade das ações que compõe o capital social da Companhia, conforme boletins de subscrição anexos à presente ata como 
Anexo I e II. 6.3. Foi apresentado o comprovante referente ao depósito inicial, realizado no Banco do Brasil, de 100% (cem por cento) do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro, conforme estabelecido no 
artigo 80, incisos II e III da Lei das S.A. 6.4. Foi aprovado e assinado o Estatuto Social da Companhia, anexo à presente ata como Anexo III; 6.5. A eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da 
Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição: (I) Carlos de Camargo Penteado Braga, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.055.966 - SSP/MG, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 714.275.627-68, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Dominicanos, nº 90, apartamento nº 1001, Serra, CEP 30210-480, para o cargo de Membro do 
Conselho de Administração, conforme cópia do termo de posse que integra a presente ata como Anexo IV, que confere com a original lavrada em livro próprio. (II) Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, conforme cópia do termo de posse que 
integra a presente ata como Anexo V, que confere com a original lavrada em livro próprio. (III) Lílian de Castro Peixoto, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de identidade RG nº M8-472800, emitida 
pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-90, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 
01451-000, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme cópia do termo de posse que integra a presente ata como Anexo VI, que confere com a original lavrada em livro próprio. 6.5.1. 
Cada um dos conselheiros ora eleitos declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 
os efeitos dela, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 
da Lei das S.A. 6.6. Foi aprovada a escolha dos jornais Diário Oficial da União e o Monitor Mercantil como veículos para a realização das publicações previstas em lei. 6.7. Observadas as formalidades legais e havendo 
anuência da totalidade dos acionistas, o presidente da mesa declarou constituída a Companhia. 7. Ata da Assembleia: A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária e o 
arquivamento dos anexos na sede da Companhia. 8. Encerramento: O Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. O Presidente declarou constituída a Companhia. Os 
trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário, pelos acionistas e pelos diretores nomeados. São Paulo, 20 de julho de 
2021. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Lílian de Castro Peixoto - Secretária. Acionistas Subscritores: Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda. - Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, 
Cargo: Administrador. Norte Saneamento S.A.: Por: Denis Lacerda de Queiróz - Cargo: Diretor, Por: Lucas Bittencourt Lacreta - Cargo: Diretor. Conselheiros Eleitos: Carlos de Camargo Penteado Braga, Julio Cezar 
Troiano Zogbi, Lílian de Castro Peixoto. Advogado responsável: Gabriel Sollero Figueira - OAB/SP 310.303. Estatuto Social. Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1. A Norte Gestão de Recursos 
Hídricos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e por quaisquer outras disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, e poderá 
abrir e encerrar filiais, estabelecimentos industriais e comerciais, escritórios e depósitos em qualquer localidade do território nacional, ou no exterior, a juízo e por deliberação da Diretoria. Artigo 3. A Companhia tem 
por objeto deter participação societária no capital de outras sociedades no Brasil que desenvolvam atividades de investimento e gestão de recursos hídricos e ativos de saneamento (CNAE 6462-0/00). Artigo 4. O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. Do Capital Social e Ações. Artigo 5. O capital social é de R$ 1.000,00 (mil reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia 
poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se a proporção legal entre as ações preferenciais 
e ordinárias. Parágrafo Quarto - É vedada à Companhia a emissão de partes beneficiárias, bem como é vedada a existência desses títulos em circulação. Artigo 6. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, 
com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação. Artigo 7. Os acionistas têm preferência para a subscrição de ações da Companhia, na proporção das ações já possuídas 
anteriormente, na forma do Artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. Da Administração. Artigo 8. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. Parágrafo 
Primeiro - A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos Administradores. Se fixada globalmente, caberá ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus 
membros e os da Diretoria. Parágrafo Segundo - Os Conselheiros e Diretores serão investidos em seus cargos, dispensada a garantia de gestão, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho 
de Administração ou da Diretoria, conforme o caso. Parágrafo Terceiro - O prazo de gestão do Conselho de Administração e da Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Do Conselho 
de Administração. Artigo 9. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, necessariamente nomeados pelos Acionistas em Assembleia Geral, com mandato 
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia 
geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembleia geral será convocada para proceder a nova eleição. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de administração serão investidos nos seus cargos 
mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas do órgão, observadas as exigências legais. Parágrafo Terceiro - Terminando o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a eleição e posse 
de seus substitutos. Parágrafo Quarto - O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nos seus impedimentos e ausências, pelo Vice -Presidente do Conselho de Administração. Parágrafo Quinto - O 
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos em Assembleia Geral. Artigo 10. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas sempre que necessário, mediante a convocação 
do Presidente do Conselho de Administração, com 5 (cinco) dias de antecedência, por carta ou e-mail, com aviso de recebimento, a qual poderá ser dispensada em caso de comparecimento de todos os Conselheiros. 
Artigo 11. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com quórum mínimo correspondente à maioria dos membros eleitos, presentes ou representados, e as decisões tomadas por este órgão exigirão 
o voto afirmativo de, pelo menos, 3 (três) membros do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente, ou na sua ausência ou 
impedimento, pelo Vice -Presidente, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. Das deliberações do Conselho de Administração lavrar-se-ão Atas em livro próprio. Parágrafo Segundo - Qualquer 
membro do Conselho de administração poderá fazer-se representar nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante indicação feita por meio de qualquer processo escrito, manual ou mecânico, não podendo cada 
membro representar mais de 1 (um) outro membro. Artigo 12. Compete ao Conselho de Administração, de forma colegiada, sem prejuízo das demais atribuições fixadas pelo presente Estatuto ou por lei, ou que sejam 
submetidas à sua apreciação: a) aprovar políticas de aplicação geral da Companhia; b) eleger e destituir o Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia, estes últimos mediante proposição do Diretor 
Presidente, e fixar-lhes as respectivas remunerações, observado o limite geral estabelecido pela Assembleia Geral; c) fixar a orientação geral para negócios da Companhia; d) decidir sobre Plano de Negócio da 
Companhia, que deve incluir, dentre outros itens, os objetivos empresariais e estratégicos de curto, médio e longo prazos e os orçamentos anual e plurianual, e acompanhar a sua execução; e) acompanhar o 
desempenho do Diretor Presidente e equipe na condução dos negócios da Companhia; f) decidir sobre qualquer investimento ou desinvestimento em quaisquer sociedades, como quotista ou acionista, inclusive a 
constituição de sociedades pela Companhia, bem como sobre a celebração de acordos de acionistas e/ou quotistas correlatos; g) decidir sobre a concessão de garantias, de qualquer valor e modalidade, a quaisquer 
terceiros; h) escolher e destituir auditores independentes da Companhia; i) decidir sobre a contratação de quaisquer empréstimos ou financiamentos, bem como a concessão de fianças, avais, garantias ou qualquer 
outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; j) propor à Assembleia Geral a contratação de empréstimos e/ou capitalização, quando efetuados através de emissão de títulos mobiliários conversíveis em 
capital da Companhia; k) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras e relatórios da administração ao final de cada exercício social, bem como sobre a proposta de distribuição do lucro líquido apurado e 
destinação de resultados e reservas; l) aprovar a realização de quaisquer investimentos pela Companhia, de qualquer natureza; m) aprovar a aquisição de bens e contratação de serviços de qualquer natureza fora 
do curso normal dos negócios e do orçamento previsto no Plano de Negócios; n) decidir sobre a alienação, cessão de uso ou oneração de quaisquer bens que integrem o ativo fixo permanente da Companhia; o) decidir 
sobre celebração, ou rescisão de contratos e obrigações de qualquer natureza entre, de um lado, a Companhia, e, de outro, seus acionistas titulares de ações ordinárias (direta ou indiretamente) ou quaisquer 
sociedades investidas pelos mesmos (direta ou indiretamente), Conselheiros, Diretores ou parentes, até terceiro grau, em qualquer valor; p) aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração; q) 
convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; r) escolher empresa ou consultor especializado em avaliação do valor econômico do negócio e de bens móveis ou imóveis, conforme o caso; s) a aquisição das 
Ações pela Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria; Artigo 13. Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação dos acionistas em Assembleia, observados os 
termos e condições descritos no Artigo 20 do presente Estatuto Social: a) aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; b) revisão e deliberação anual das contas e 
demonstrações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; c) aprovação de qualquer incorporação (inclusive incorporação de ações), fusão, cisão, transformação, grupamento ou desdobramento 
de ações ou outro tipo de reorganização societária envolvendo a Companhia; d) a alteração do Estatuto Social da Companhia; e) emissão de novas ações ou criação de novas classes, bem como a alteração dos 
benefícios de cada classe de ação; f) a emissão de debêntures ou outros valores mobiliários representativos de dívida ou conversíveis em ações da Companhia. g) pedido de autofalência ou de recuperação judicial 
ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou extinção da Companhia bem como a eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; e h) distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital 
próprio pela Companhia. Da Diretoria. Artigo 14. A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia a dia da Companhia que não sejam de competência da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, tendo amplos poderes de administração e representação da Sociedade, competindo-lhe em nome desta e no sentido da 
consecução do objetivo social: a) elaborar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento anual e o plano de negócios, além de novos programas de expansão da Companhia e de suas controladas, se houver; 
b) elaborar o relatório anual de atividades, as demonstrações financeiras e a proposta de distribuição de dividendos e aplicação do excedente; c) decidir sobre a abertura, o fechamento ou a transferência de filiais; 
e d) praticar todos os demais atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, exceto aqueles que por lei ou por disposição deste Estatuto Social sejam de atribuição de outro órgão. Artigo 15. Exceto pelo 
disposto no Parágrafo Segundo abaixo, a representação ativa e passiva da Companhia nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, em quaisquer documentos ou atos que importem responsabilidade 
ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 
1 (um) procurador; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os termos do Parágrafo Único deste artigo. Parágrafo Primeiro - A Companhia, mediante mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, 
poderá constituir procuradores que poderão representar isoladamente a Companhia, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 2 (dois) anos, salvo em caso de outorga de poderes ad judicia, onde o 
mandato poderá ser outorgado por 1 (um) Diretor e por prazo indeterminado. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá ser representada por somente um diretor ou por um procurador mediante procuração emitida 
na forma do Parágrafo Primeiro acima, na prática dos seguintes atos: (a) representação da Companhia perante a Infraestrutura de Chaves Brasileiras - ICP-Brasil e todas as autoridades certificadoras, inclusive a 
Certisign Certificadora Digital, Serasa Experian, Valid Certificadora Digital, Soluti Certificação Digital, AC Digitalsign, SERPRO ou qualquer outra, para emissão, renovação ou revogação de certificado digital do tipo 
A1, A3 ou qualquer outro tipo existente ou que venha a ser criado; e (b) representação da Companhia perante órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, notadamente e sem limitação a 
Secretaria da Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Secretarias Municipais da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Juntas Comerciais, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, e perante o poder 
judiciário, inclusive para receber citações e para comparecer em juízo. Das Assembleias Gerais. Artigo 16. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término 
do exercício social, para deliberar sobre o disposto no art. 132 da Lei das Sociedades por Ações e, em caráter extraordinário, sempre e à medida em que os negócios sociais assim exigirem. Artigo 17. O anúncio de 
convocação das Assembleias Gerais será realizado com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, à data da pretendida Assembleia 
Geral. Artigo 18. A Assembleia Geral dos Acionistas será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, para todos os casos para os fins previstos em lei, além daqueles previstos neste Estatuto. Artigo 
19. O Presidente do Conselho de Administração deverá presidir as assembleias gerais. Na sua ausência, os presentes deverão escolher uma pessoa, dentre os presentes, para presidir a assembleia. O Presidente da 
mesa deverá nomear um dos presentes para atuar na qualidade de Secretário, sendo a mesa responsável por escriturar a ata da respectiva Assembleia Geral. Artigo 20. As deliberações das Assembleias Gerais serão 
tomadas por maioria simples dos votos, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, não se computando os votos em branco. Do Conselho Fiscal. Artigo 21. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto 
de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, o qual funcionará em caráter não permanente. Parágrafo Único - O 
funcionamento, remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto na legislação em vigor. Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados. 
Artigo 22. O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 (trinta e um) de dezembro do mesmo ano, findo o qual a administração fará elaborar as demonstrações financeiras 
do exercício, inclusive balanço societário, e as submeterá à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com a proposta de destinação do lucro do exercício. Parágrafo Primeiro - As demonstrações financeiras anuais 
da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo Segundo - Ao final de cada exercício, será levantado um balanço semestral, 
podendo o Conselho de Administração declarar dividendo à conta do lucro nele apurado “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 204 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
previstos neste parágrafo serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 23. Ao fim de cada exercício, ou em períodos intermediários a serem determinados pelo Conselho de Administração, será levantado 
um balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Os lucros líquidos apurados em cada exercício ou em intervalos intermediários, após as deduções legais, terão destinação que for determinada pela 
Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o caput deste artigo, destinar-se-á: 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por 
cento) do capital social integralizado. O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, assegurado aos acionistas o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior 
a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício. Parágrafo Segundo - A qualquer tempo, a Assembleia Geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Terceiro - Por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o 
valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. Da Liquidacão da Companhia. Artigo 24. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei 
e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 25. A Assembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos 
honorários. Da Solução de Controvérsias. Artigo 26. Todas e quaisquer dúvidas, conflitos, questões e controvérsias em geral relativas ao presente Estatuto Social envolvendo quaisquer Acionistas da Companhia, 
incluindo, mas não limitado, aqueles decorrentes (i) da interpretação dos termos deste Estatuto Social; e/ou (ii) da execução dos direitos e obrigações estabelecidos neste Estatuto Social; e/ou (iii) da violação de 
qualquer dos termos e condições ora estabelecidos; e/ou (iv) quaisquer outras controvérsias oriundas ou relacionadas a este Estatuto Social, inclusive quanto a sua existência, validade, eficácia e rescisão 
(“Disputas”), deverão ser resolvidas por meio de arbitragem (“Arbitragem”). Artigo 27. A Arbitragem deverá ser administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM da B3 (“CAM-B3”), nos termos de seu 
Regulamento de Arbitragem (“Regulamento”) e da Lei nº 9.307/96. Artigo 28. O tribunal arbitral será composto por árbitro único, escolhido em consenso pelas partes da arbitragem. Caso não haja consenso, a 
nomeação será feita pela CAM- B3, na forma do Regulamento. Artigo 29. Todos os procedimentos e documentos relacionados à Arbitragem serão conduzidos e/ou preparados no idioma português, sendo permitida a 
produção de quaisquer provas em inglês, com necessidade de tradução. A Arbitragem ocorrerá na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, onde a sentença arbitral deverá ser proferida. Artigo 30. O árbitro único decidirá 
com base na legislação brasileira aplicável, não se aplicando o princípio da equidade. Artigo 31. As decisões do Tribunal Arbitral serão finais e vincularão todas as partes da Arbitragem e seus sucessores a qualquer 
título. Artigo 32. Antes da instituição da Arbitragem, as partes poderão pleitear medidas cautelares ou de urgência ao Poder Judiciário ou ao Árbitro de Emergência. Após a instituição da Arbitragem, todas as medidas 
cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao Tribunal Arbitral, a quem caberá manter, modificar e/ou revogar quaisquer medidas anteriormente concedidas pelo Poder Judiciário ou pelo Árbitro de 
Emergência. Artigo 33. Medidas cautelares ou de urgência antes de instituída a Arbitragem, bem como ações de execução e de cumprimento da sentença arbitral, quando aplicáveis, poderão ser pleiteadas, à escolha 
do interessado, (i) na comarca onde serão efetivadas; ou (ii) na comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Para quaisquer outras medidas judiciais permitidas pela Lei 9.307/96, fica desde já eleita 
exclusivamente a comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. O requerimento de quaisquer medidas judiciais permitidas pela Lei 9.307/96 não será considerado uma renúncia aos direitos previstos neste artigo ou 
à arbitragem como único mecanismo de resolução de Disputas. Artigo 34. As Partes e os intervenientes anuentes concordam que o procedimento arbitral (incluindo, mas não limitada à sua existência, à Disputa, às 
alegações e manifestações das partes, às manifestações de terceiros, provas e documentos apresentados, bem como quaisquer decisões proferidas pelo árbitro único, incluindo a sentença arbitral) será confidencial 
e somente poderá ser revelado ao árbitro único, às partes da Arbitragem, aos seus advogados e às pessoas necessárias à boa condução e ao resultado da Arbitragem. Artigo 35. A CAM-B3 (se antes da assinatura 
do Termo de Arbitragem) e o árbitro único (se após a assinatura do Termo de Arbitragem) poderão, mediante requerimento de uma das partes das arbitragens, consolidar procedimentos arbitrais simultâneos 
envolvendo quaisquer das Partes e/ou Acionistas, ainda que nem todas sejam parte de ambos os procedimentos, e este Contrato e/ou outros instrumentos relacionados, desde que (a) as cláusulas compromissórias 
sejam compatíveis; e (b) não haja prejuízo injustificável a uma das partes das arbitragens consolidadas. Neste caso, a jurisdição para consolidação será do primeiro Tribunal Arbitral constituído e sua decisão será 
vinculante a todas as partes das arbitragens consolidadas. Artigo 36. A responsabilidade pelo pagamento dos custos e despesas relacionados à Arbitragem, incluindo, mas não limitadas, às custas administrativas 
da CAM-B3, e honorário dos árbitros e de peritos, quando aplicáveis, será determinada de acordo com o Regulamento. Quando da prolação da sentença arbitral, o árbitro único deverá determinar o pagamento (ou 
reembolso, conforme o caso), pela parte vencida à parte vencedora, das despesas do procedimento arbitral, incluindo, mas não limitadas, às custas administrativas da Câmara, honorários dos árbitros e de peritos, 
bem como os honorários sucumbenciais aos advogados da parte vencedora a serem fixados na forma do Código de Processo Civil. Disposições Gerais. Artigo 37. A Companhia com o fim de aperfeiçoar as práticas 
de governança corporativa em suas atividades, obriga-se a (i) disponibilizar para os acionistas todos e quaisquer contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de 
aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; e (ii) caso venha a obter registro de companhia aberta categoria A, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de 
entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas nos incisos I a IV do art. 8º da Instrução nº 578 da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. As questões omissas neste estatuto serão decididas em Assembleia Geral de Acionistas, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes da República Federativa do Brasil. São Paulo, 20 de julho 
de 2021. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Lílian de Castro Peixoto - Secretária. Acionistas Subscritores: Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda. - Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi 
- Cargo: Administrador. Norte Saneamento S.A.. Por: Denis Lacerda de Queiróz - Cargo: Diretor, Por: Lucas Bittencourt Lacreta - Cargo: Diretor. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira - OAB/SP 310.303. JUCESP 
nº 3530057392-7 em 03/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brasil na direção certa para  
ser potência agroambiental
Abag: 58% da indústria processa tudo o que o agronegócio produz

O país tem dificul-
dades para serem 
vencidas, como: 

maior interação entre a so-
ciedade civil organizada, 
iniciativa privada e governo; 
disparidade entre a gover-
nança corporativa privada 
e a governança pública; e 
ritmo menos acelerado para 
diminuir o desequilíbrio so-
cial do Brasil, que foi acen-
tuado durante a pandemia 
do coronavírus.

A avaliação é de Marcello 
Brito, presidente do Conse-
lho Diretor da Associação 
Brasileira do Agronegócio 
(Abag), nesta sexta-feira, 
durante o Workshop de 
Jornalistas 2021 – Pós Con-
gresso Brasileiro do Agro-
negócio. Mas fez questão de 
ressaltar que “mesmo que a 

velocidade não esteja como 
gostaríamos, o caminho es-
tá correto”.

Brito acha que o Brasil 
tem um dos agronegócios 
mais avançados do mundo. 
Toda a adversidade supe-
rada pelo setor elevou sua 
postura e sua visão para 
buscar, cada vez mais, de-
senvolvimento e produtivi-
dade, por meio da aplicação 
de novas tecnologias, de 
pesquisas e de inovação.

“O setor sempre superou 
as adversidades, conseguin-
do crescer, por exemplo, 
com um índice de inflação 
de 30%. Isso porque quem 
faz o caminho é a socieda-
de, que se dedica e trabalhar 
para realizar suas atividades, 
independentemente do Go-
verno.”

Otimismo

“Temos uma oportuni-
dade de crescer por meio 
dos desafios impostos pelas 
mudanças climáticas e pelo 
aquecimento global”, disse 
Brito. A seu ver, o país pode 
desenvolver toda sua potên-
cia agroambiental, se tiver o 
carimbo da Amazônia pre-
servada. “Sou otimista e te-
nho a certeza de que o des-
matamento ilegal vai acabar. 
Com isso, não haverá agro 
no mundo como o nosso e 
não será possível competir 
com nossas vantagens, co-
mo o estoque de carbono e 
o pagamento por serviços 
ambientais”, acrescentou.

Por fim, ele comentou 
que 58% da indústria pro-
cessa tudo o que o agrone-

gócio produz e esse percen-
tual era feito pelos Estados 
Unidos há alguns anos. Isso 
significa, segundo o presi-
dente do Conselho Diretor 
da Abag, que o Brasil tem 
a oportunidade de agregar 
mais tecnologia e industria-
lização, que irá se traduzir 
em mais geração de empre-
go, renda, melhores condi-
ções educacionais e uma vi-
da melhor para o brasileiro. 

O Workshop de Jornalis-
tas 2021 – Pós Congresso 
Brasileiro do Agronegócio 
foi uma iniciativa da Abag 
e contou com as palestras 
da Embrapa Soja; Instituto 
Nacional de Processamen-
to de Embalagens Vazias 
(INPEV) e National Wil-
dlife Federation (NWF) e o 
apoio da Cooxupe.

China publica  
relatório sobre projetos 
contratados no exterior

O valor dos proje-
tos contratados 
da China no ex-

terior atingiu US$ 255,54 
bilhões em 2020, enquanto 
o volume de negócios foi de 
US$ 155,94 bilhões, assina-
lou um relatório publicado 
pelo Ministério do Comér-
cio.

O valor dos contratos 
recém-assinados entre a 
China e 61 países ao lon-
go do Cinturão e Rota foi 
de US$ 141,46 bilhões no 
ano passado, representan-
do 55,4% do valor total 
dos contratos, disse a por-
ta-voz do ministério, Shu 
Jueting, em uma coletiva 
de imprensa.

Ásia e África

Segundo a  agência Xinhua, 
durante o período, a China re-
gistrou um volume de negó-
cios de US$ 91,12 bilhões com 
estes países, o que constitui 
58,4% do volume total de ne-
gócios do país com os projetos 
contratados no exterior.

Geograficamente, os ne-
gócios na Ásia e África re-
presentaram mais de 80% 
dos projetos contratados no 
exterior em 2020, disse Shu. 
Os projetos contratados no 
exterior do país abrangeram 
diversas indústrias, focando 
nos setores de transporte, 
construção, engenharia ener-
gética e petroquímica, acres-
centou a porta-voz.
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