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Desemprego e redução de salário 
dificultam renda familiar no 3º tri

A perda de emprego, a re-
dução do salário e das 
horas de trabalho, conti-

nuam sendo as principais razões 
para a mudança da renda familiar. 
Essas são as principais conclusões 
do Levantamento da TransUnion, 
intitulado Consumer Pulse Study, 
referentes ao terceiro trimestre 
(Q3) de 2021, que apresentou o 
impacto financeiro da pandemia 
na vida das famílias brasileiras.

Segundo o estudo, baseado em 
uma pesquisa com 1,10 mil brasi-
leiros adultos, realizada entre os 
dias 16 e 19 de agosto, 36% dos 
entrevistados alegaram que al-
guém em sua casa perdeu o em-

prego no último mês, contra 34% 
no último período da pesquisa. 
Enquanto 30% indicaram que ti-
veram seu salário reduzido e 19% 
tiveram suas horas de trabalho 
cortadas.

Embora um pouco melhor do 
que nos trimestres anteriores, a 
pandemia continua com impacto 
financeiro significativo entre os 
entrevistados. Apesar disso, 53% 
dos consumidores seguem espe-
rançosos de que suas finanças se 
recuperem.

Como o número de brasileiros 
que relataram impactos financei-
ros negativos na pandemia dimi-
nuiu ligeiramente, as famílias de 

baixa renda (inferior a R$ 1.000 
mensal) demonstraram a maior 
melhora. Desse grupo, 72% disse-
ram que sua receita diminuiu devi-
do à pandemia.

Apesar de alto, o número re-
presenta uma queda de 10 pontos 
percentuais em relação ao último 
período da pesquisa. Isso se com-
para a 54% das famílias de renda 
média (valor mensal entre R$ 1 
mil e R$ 4,99 mil, que não tive-
ram alteração nos rendimentos 
em relação ao período anterior da 
pesquisa, e a 31% das famílias de 
renda mais alta (R$ 5 mil ou mais 
por mês), comparado a 33% do 
trimestre anterior.

IGP-M  
volta a  
escalada  
de alta

O Índice Geral de Preços-Mer-
cado (IGP-M), usado no reajuste 
de contratos de aluguel do país, re-
gistrou inflação de 0,64% em outu-
bro. Em setembro, houve deflação 
de 0,64%. Em relação a outubro 
do ano passado, ocorreu recuo 
da taxa, já que, naquela ocasião, o 
IGP-M teve inflação de 3,23%.

Com o resultado, o índice acu-
mula inflação de 16,74% no ano 
e de 21,73% em 12 meses, infor-
mou a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. A alta 
da taxa de setembro para outu-
bro foi puxada pelos preços no 
atacado. 

O aluguel residencial em an-
damento com aniversário em no-
vembro e correção pelo IGP-M 
sofrerá atualização 21,73% no seu 
valor. Por ser divulgado dentro do 
mês de referência, o índice é eleito 
como um dos principais indicado-
res para reajustes contratuais. 

Para facilitar o cálculo do no-
vo aluguel, o Secovi-SP divulgou 
fator de atualização que, no caso 
será de 1,2173. Para atualizar um 
contrato de aluguel de R$ 1.500, 
que vigorou até outubro de 2021, 
basta multiplicar R$ 1.500 por 
1,2173. O resultado, R$ 1.825,95, 
corresponde ao valor a ser pago 
no final do mês de novembro ou 
início de dezembro de 2021.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA) teve inflação 
de 0,53% em outubro, ante uma 
deflação de 1,21% em setembro. 
O Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) também su-
biu ao passar de 0,56% em setem-
bro para 0,80% em outubro. Já a 
inflação do Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que mede o 
varejo, caiu de 1,19% em setem-
bro para 1,05% em outubro.

Governo 
Central: 1º 
superávit  
desde Dilma

O aumento da arrecadação e a 
diminuição de gastos relacionados 
à pandemia da covid-19 fizeram 
o Governo Central (Tesouro Na-
cional, Previdência Social e Ban-
co Central) registrar o primeiro 
superávit primário para meses de 
setembro em nove anos. No mês 
passado, o resultado ficou positi-
vo em R$ 303 milhões.

A última vez em que o Gover-
no Central registrou superávit em 
setembro foi em 2012, no governo 
de Dilma Rousseff. Na ocasião, as 
contas federais obtiveram resultado 
positivo de R$ 1,07 bilhão. Em se-
tembro do ano passado, quando os 
desembolsos para o combate à pan-
demia estavam no auge, o déficit pri-
mário atingiu R$ 76,144 bilhões, re-
sultado negativo recorde para o mês.

O resultado de setembro veio 
bem melhor do que o previsto. 
Segundo a pesquisa Prisma Fis-
cal, divulgada todos os meses pelo 
Ministério da Economia, as insti-
tuições financeiras projetavam sal-
do negativo primário de R$ 17,9 
bilhões para setembro.

O déficit primário representa o 
resultado negativo nas contas do 
governo sem considerar os juros 
da dívida pública. Com o desempe-
nho de setembro, o Governo Cen-
tral acumula saldo devedor primá-
rio de R$ 82,486 bilhões nos nove 
primeiros meses de 2021. Esse foi 
o quinto maior saldo negativo para 
o período, só perdendo para o ano 
passado e para o período de janeiro 
a setembro de 2017, 2016 e 2018, 
respectivamente.

Para este ano, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) estabe-
lece meta de déficit de R$ 247,1 
bilhões para o Governo Central, 
mas o projeto de lei aprovado no 
fim de abril permite o abatimento 
da meta de até R$ 40 bilhões de 
gastos.

Os gastos que podem ser dedu-
zidos da meta estão relacionados 
com o enfrentamento à pandemia 
de covid-19. Dos R$ 40 bilhões 
autorizados pelo Congresso, R$ 
20 bilhões destinam-se à saúde, 
R$ 10 bilhões ao programa de 
redução de jornada e suspensão 
de contrato e R$ 10 bilhões ao 
Pronampe, programa que fornece 
crédito emergencial a micro e pe-
quenas empresas.

Um dos principais fatores que 
contribuíram para a redução do 
déficit primário em setembro foi a 
alta na arrecadação do governo, que 
bateu recorde para o mês. A receita 
líquida do Governo Central subiu 
9,3% em setembro, acima da infla-
ção oficial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IP-
CA), na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. No mês, a re-
ceita soma R$ 128,146 bilhões.

Petrobras lucra R$ 31,1 bi e 
paga R$ 63 bi de dividendos 
Diesel e gasolina respondem por 71% da receita

O lucro líquido da Petro-
bras foi de R$ 31,1 bi-
lhões no terceiro trimes-

tre de 2021, revertendo prejuízo 
de R$ 1,5 bilhão em igual período 
de 2020. Na base trimestral, hou-
ve uma queda de 27,3%. O resul-
tado veio acima das projeções do 
mercado, que esperavam um lucro 
de R$ 18,2 bilhões.

O balanço, divulgado nesta 
quinta-feira pelo presidente da 
estatal Joaquim Silva e Luna, pra-
ticamente bateu com a estimativa 
de lucro feita pelo Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(Ineep), que era de lucro líquido 
de R$ 31,5 bilhões como anteci-
pou o jornal Monitor Mercantil na 
edição do jornal da última quarta-
-feira.

Luna comemorou os resulta-
dos: “É com muita honra que me 
dirijo a vocês para compartilhar 
os resultados alcançados. Atingi-
mos nossa meta de endividamen-
to muito antes do planejado e es-
tamos

dividindo parte das riquezas 
geradas com a sociedade e nossos 
acionistas através de impostos, di-
videndos, criação de empregos e 
investimentos. Ainda almejamos 
muito mais para a nossa Petrobras 
e, portanto, seguiremos trabalhan-
do com afinco e racionalidade, in-
vestindo

responsavelmente nos ativos 
mais rentáveis para gerar assim 
cada vez mais prosperidade”.

Segundo o balanço da Petro-
bras, no 3T21, a receita líquida 
alcançou R$ 121,6 bilhões, um 
avanço de 71,9% ante o mesmo 

período de 2020, devido princi-
palmente à valorização do Brent 
de 7%, ao aumento dos volumes 
e preços de derivados no merca-
do interno e à maior receita de gás 
natural e energia elétrica. A receita 
com derivados no mercado inter-
no foi 19,2% superior ao 2T21, 
com destaque para as vendas de 
diesel, gasolina e QAV.

Em contrapartida, o maior 
volume de óleo nacional na car-
ga das refinarias levou à redução 
no volume das exportações, cuja 
receita líquida no 3T21 reduziu 
13,7% em relação ao 2T21.

Vale destacar ainda o cresci-
mento de 28,7% das receitas com 
gás natural e de 75,6% com ener-
gia elétrica, tendo em vista a piora 
das condições hidrológicas e, con-
sequentemente, o maior despacho 
termelétrico no período.

Em termos da composição da 
receita no mercado interno, o die-
sel e a gasolina continuaram sen-
do os principais produtos, respon-
dendo juntos por 71% da receita 
nacional de vendas de derivados 
de petróleo no 3T21

Sobre dividendos, a Petrobras 
informou que seu Conselho de 
Administração aprovou o paga-

mento de nova antecipação da 
remuneração aos acionistas relati-
va ao exercício de 2021, no valor 
total de R$ 31,8 bilhões (cerca de 
US$ 6 bilhões). O valor é equi-
valente a R$ 2,437865 bruto por 
ação preferencial e ordinária em 
circulação. Essa distribuição se 
soma aos R$ 31,6 bilhões anuncia-
dos em 4 de agosto de 2021, tota-
lizando R$ 63,4 bilhões (cerca de 
US$ 12 bilhões) em antecipação 
aos acionistas relativa ao exercício 
de 2021.

“A distribuição considera as 
perspectivas de resultado e gera-
ção de caixa da Petrobras para o 
ano de 2021, sendo compatível 
com a sustentabilidade financeira 
da companhia, sem comprome-
ter a trajetória de redução de seu 
endividamento e sua liquidez, em 
linha com os princípios da Política 
de Remuneração aos Acionistas”, 
afirmou a companhia.

O valor adicional será pago em 
dezembro, junto com a parcela já 
aprovada em 4 de agosto de 2021.

No fechamento nesta quinta-
-feira, a ação preferencial da Pe-
trobras subiu 0,94%, a R$ 28,96. 
A ação ordinária avançou 0,96%, 
para R$ 29,59.

Petrobras
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O crepúsculo da mulher invisível

Adeus, Gilberto Braga, notável dramaturgo

Por Wagner Cinelli 
de Paula Freitas

É um pássaro? É um 
avião? Não, é o 
Super-homem! Era 

assim que começavam os 
episódios desse, que, sem 
ter asas, voava pelo espaço.

Histórias em quadrinhos 
e séries de televisão trazem 
personagens com superpo-
deres, quase todos do sexo 
masculino. Um deles é o 
Super-homem, nascido no 
planeta Krypton e enviado 
à Terra por seu pai biológi-
co, que era cientista.

Há muitos outros, como 
Batman, Capitão América, 
Homem-Aranha, Homem de 
Ferro, Flash e Thor. Embora 
em minoria, o sexo oposto 

também tem supers, como 
Mulher Maravilha, Mulher-
-Gato e Mulher Invisível.

A diferença, entretanto, 
não está só na quantida-
de. O grupo dos rapazes 
apresenta poderes mais ex-
traordinários, e a força fí-
sica sobre-humana é uma 
característica da maioria 
deles. Outro aspecto é que 
eles nem sempre têm dotes 
de beleza e, para confirmar 
isso, basta olhar para Hulk, 
Hellboy, Monstro do Pânta-
no e O Coisa.

As heroínas, por sua vez, 
são sempre lindas. A Mu-
lher Maravilha parece que 
tirou primeiro lugar no con-
curso de Miss Universo. A 
Mulher-Gato, anti-heroína, 
mas muitas vezes parceira 

de Batman, com seu traje 
de couro preto e chicote, 
é uma figura sensual. Já a 
Mulher Invisível, quando 
está visível, usa a roupa bem 
colada no corpo, revelando 
silhueta perfeita.

O interesse principal aqui 
é exatamente nessa última, 
por conta de sua habilidade. 
Ela é especialista em não 
ser vista, a evocar metáfora 
com a posição secundária 
que o mundo dos homens 
destinou às mulheres ao 
longo da história. É claro 
que se trata de uma tremen-
da injustiça. Afinal, a traje-
tória humana foi construída 
por mulheres e homens.

Essa parcialidade está re-
fletida tanto na linguagem 
quanto na história. Tome-

mos o exemplo do homem 
das cavernas, que viveu no 
Paleolítico. De pronto, é de 
se notar o sexismo embu-
tido nessa designação, pois 
não se fala em mulher das 
cavernas, embora ela tam-
bém estivesse lá.

Passemos então a uma 
proeza artística dessa época 
e que chegou até nós, que 
são as pinturas rupestres 
encontradas na Espanha e 
na França. Esse legado era 
creditado aos homens, su-
pondo-se que, como eram 
caçadores, teriam usado as 
paredes como lousa, nelas 
desenhando estratégias para 
as caçadas. Mas o arqueólo-
go Dean Snow, da Pennsyl-
vania State University, ana-
lisou os formatos das mãos 

impressas naqueles sítios, 
concluindo que a maioria 
daquelas pinturas foi feita 
por mulheres.

É apenas um exemplo da 
distorção da realidade a res-
peito da atuação de homens e 
mulheres no passado, a con-
firmar a regra de que, se há 
algum fato de destaque, até 
prova em contrário, atribui-
-se o protagonismo a “eles”.

Fica aqui traçado um 
paralelo entre este nosso 
mundo de pessoas comuns, 
desprovidas de poderes 
especiais, e o mundo dos 
super-heróis. No primeiro, 
a mulher é invisibilizada 
desde o início dos tempos, 
sendo empurrada para a 
margem da história. No se-
gundo, encontramos uma 

reprodução de estereótipos 
de gênero e, ainda que por 
infeliz ironia, há entre esses 
semideuses uma persona-
gem que se chama Mulher 
Invisível.

Porém, não devemos 
temer as mudanças nem 
precisamos de pessoas 
com superpoderes para 
que ocorram. Assim co-
mo o homem das cavernas 
encontrou o crepúsculo, 
a invisibilidade imposta à 
mulher segue, inexoraval-
mente, para o mesmo cami-
nho, a descortinar tempos 
bem mais felizes. 

Wagner Cinelli de Paula Freitas 
é desembargador do TJRJ e autor 

do livro Sobre ela: uma história de 
violência.

Por Paulo Alonso

E Gilberto Braga descan-
sou, depois de alguns anos 
fora do combate e da dra-
maturgia, devido ao mal de 
Alzheimer. Apesar de espe-
rado esse desfecho, sempre é 
muito triste quando se perde 
uma pessoa tão especial co-
mo o Gilberto, responsável 
por momentos e fases glo-
riosas da televisão brasileira.

Com talento extraordiná-
rio, esse grande contador de 
histórias, e com muita cria-
tividade, prendia a atenção 
dos telespectadores com su-
as tramas sensacionais, ten-
do sempre a preocupação de 
escalar atores dos mais notá-
veis para encarnar seus per-
sonagens, que, pela força do 
texto e das interpretações, 
são lembrados até hoje.

Gilberto e Edgar Moura 
Brasil formavam um casal 
dos mais cordiais e fraternos 
e estavam juntos há quase 
50 anos; casal dos mais re-
ceptivos e acolhedores; be-
los anfitriões, recebiam no 
apartamento do Arpoador, 
com acolhimento e alegria 
constantes. E, desde ontem, 
a televisão, as artes, os fami-
liares, os amigos e sua legião 
de fãs estão entristecidos 
com o seu desaparecimento, 
aos 75 anos. Resta a todos 
a felicidade de ter com ele 
convivido, seja por meio das 
suas narrativas, seja pessoal-
mente.

Autor de novelas clássicas 
da TV brasileira como Dan-
cin’ Days (1978), Vale Tudo 
(1988) e Celebridade (2003), e 
criador de vilões inesquecí-
veis, Gilberto Braga escreveu 
trabalhos verdadeiramente 
fantásticos, como Corpo a 
Corpo (1984), Rainha da Su-
cata (1990), da qual foi cola-
borador, e O Dono do Mundo 
(1991), além das minisséries 

Anos Dourados (1986) e Anos 
Rebeldes (1992).

Braga também foi indica-
do ao Emmy Internacional 
de melhor telenovela por Pa-
raíso Tropical (2008). Sua úl-
tima produção foi Babilônia 
(2015), exibida pela TV Glo-
bo, tida como “forte” pela 
crítica, pois abordava temas 
pouco tradicionais ao gêne-
ro, como homossexualidade 
e racismo.

Gilberto Braga nasceu 
no Rio de Janeiro, em no-
vembro de 1945. Cursou a 
faculdade de Letras na Pon-
tifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e come-
çou a trabalhar dando aulas 
na Aliança Francesa. Era 
amante da língua, da cultura, 
da gastronomia e da história 
francesa.

Posteriormente, traba-
lhou como crítico de teatro 
e cinema do jornal O Globo. 
Estreou na Globo, como 
autor, em 1972, com uma 
adaptação de A Dama das 
Camélias, de Alexandre Du-
mas, para um Caso Especial, 
protagonizado por Glória 
Menezes, que foi levado ao 
ar sob a direção de Walter 
Avancini e a supervisão de 
Oduvaldo Vianna Filho. 
A partir daí, escreveu mais 
Casos Especiais, dentre os 
quais destaca-se As Praias 
Desertas, protagonizado por 
Dina Sfat, Yoná Magalhães e 
Juca de Oliveira.

Sua primeira experiência 
em telenovela foi com Corri-
da do Ouro, em 1974, quando 
dividiu a autoria com Lauro 
César Muniz e Janete Clair. 
Criada a partir de uma no-
tícia de jornal, a trama cen-
tral era conduzida por cinco 
personagens femininos, pro-
tagonizados por Aracy Bala-
banian, Sandra Bréa, Renata 
Sorrah, Maria Luiza Castelli 
e Célia Biar, que precisavam 

cumprir determinadas tare-
fas para receber uma heran-
ça.

Em 1975, Gilberto Braga 
trabalhou na adaptação do 
romance Helena, de Macha-
do de Assis. Ainda exibida 
em preto e branco, Helena 
iniciou o horário das 18h 
na Globo, sendo a primei-
ra novela inspirada em um 
clássico da literatura brasilei-
ra. No mesmo ano, o autor 
adaptou também Senhora, de 
José de Alencar, para o mes-
mo horário.

O primeiro sucesso veio 
dois anos depois, com Escra-
va Isaura. Novela que rodou 
o mundo e fez de Lucélia 
Santos, a escrava Isaura, em 
belíssimo trabalho, um pro-
duto de exportação do Bra-
sil por muitos países. Bom-
bou na China.

Em 1977, Gilberto Braga 
escreveu Dona Xepa, inspira-
da na peça teatral homônima 
de Pedro Bloch. Protagoni-
zada por Yara Cortes, a tra-
ma trazia a história de uma 
feirante que é abandonada 
pelo marido e cria sozinha 
dois filhos, vividos por Rei-
naldo Gonzaga e Nívea Ma-
ria. Os dois conseguem as-
cender socialmente, só que 
sentem vergonha da mãe.

No ano seguinte, estrean-
do no horário nobre, Gilber-
to Braga escreveu um dos 
seus maiores sucessos: Dan-
cin’ Days. Criada a partir de 
um tema sugerido por Janete 
Clair, a novela foi protagoni-
zada por Sonia Braga e Joa-
na Fomm, e trouxe a febre 
das discotecas para o Brasil. 
Dancin’ Days atingiu altos ín-
dices de audiência e ganhou 
uma reportagem na revista 
norte-americana Newsweek, 
que destacava a sua influên-
cia nos modismos.

Em 1980, Gilberto Bra-
ga escreveu Água Viva, que 

contou com a coautoria de 
Manoel Carlos. A novela 
mostrava a história de dois 
irmãos, Miguel e Nélson 
Fragonard, vividos por Raul 
Cortez e Reginaldo Faria, 
que disputam o amor da 
mesma mulher, Lígia, inter-
pretada por Betty Faria.

No ano seguinte, abor-
dando o tema do poder e 
da ambição, Gilberto Bra-
ga escreveu Brilhante, com 
a colaboração de Euclydes 
Marinho e Leonor Bassères, 
que também colaborou nas 
duas novelas que o autor es-
creveu em seguida: Louco 
Amor (1983), retratando o 
amor entre pessoas de clas-
se sociais diferentes; e Corpo 
a Corpo (1984), baseada no 
tema da ascensão social e da 
vingança.

Em 1986, Gilberto Bra-
ga começou a escrever para 
minisséries na Globo com 
Anos Dourados, dirigida por 
Roberto Talma. Com uma 
reconstituição de época pri-
morosa, a trama se desen-
volve a partir de histórias de 
amor e conflitos familiares, 
tendo como cenário o Rio 
de Janeiro durante o gover-
no de Juscelino Kubitschek. 
Além de autor, Gilberto 
Braga foi o produtor musi-
cal da minissérie.

Dois anos depois, Gilber-
to Braga escreveu, ao lado 
de Aguinaldo Silva e Leonor 
Bassères, a novela Vale Tudo, 
um dos principais marcos da 
história da teledramaturgia 
brasileira. Através da disputa 
entre uma mãe honesta, vivi-
da por Regina Duarte, e sua 
filha mau-caráter, interpreta-
da por Gloria Pires, abordou 
a questão da integridade éti-
ca no Brasil, lançando mão 
da crítica social e política.

Ainda em 1988, Gilberto 
Braga escreveu outro des-
taque da programação da 

Globo, a minissérie O Primo 
Basílio, adaptada da obra de 
Eça de Queiroz, com cola-
boração de Leonor Bassères 
e direção de Daniel Filho. 
No elenco, Tony Ramos, 
Marcos Paulo, Marília Pêra, 
Giulia Gam, entre outros.

Em 1990, colaborou na 
autoria da novela Rainha da 
Sucata, de Silvio de Abreu. 
No mesmo ano, foi convida-
do para cuidar da produção 
musical da minissérie A, E, 
I, O… Urca, de Doc Compa-
rato, e assinou a supervisão 
de Lua Cheia de Amor, novela 
de Ana Maria Moretzsohn, 
inspirada em Dona Xepa.

Gilberto Braga escreveu, 
em 1991, O Dono do Mundo, 
novamente com a colabo-
ração de Leonor Bassères, 
além de Ângela Carneiro e 
Ricardo Linhares. Retoman-
do a temática de Vale Tudo, 
o autor tratou em O Dono do 
Mundo da questão da digni-
dade e da cidadania no Bra-
sil contemporâneo. No ano 
seguinte, escreveu ao lado 
de Sérgio Marques a minis-
série Anos Rebeldes, que mos-
trou as conturbadas décadas 
1960 e 70 por meio de uma 
história de amor. O pano de 
fundo era a política, que di-
vidia os personagens entre 
a militância, a luta armada, 
a clandestinidade e o movi-
mento hippie.

Em 1994, Gilberto Bra-
ga manteve a crítica social 
ao escrever Pátria Minha, 
encerrando assim sua tri-
logia sobre corrupção no 
país (Vale Tudo e O Dono do 
Mundo). Na novela, o autor 
também abordou a questão 
da discriminação racial. De-
pois de quatro anos afas-
tado da televisão, Gilberto 
Braga voltou, em 1998, com 
a minissérie Labirinto, pri-
meira incursão do autor no 
gênero policial. No ano se-

guinte, retomou a produção 
de novelas com Força de um 
Desejo, que escreveu ao lado 
de Alcides Nogueira. Am-
bientada na segunda metade 
do século 19, a novela foi a 
primeira a abordar aspectos 
da cultura banto, de origem 
africana, através do núcleo 
dos escravos.

Em 2003, Gilberto Braga 
escreveu outro grande su-
cesso: Celebridade. A novela 
tinha no elenco Malu Mader, 
Cláudia Abreu, Fábio As-
sunção e Marcos Palmeira, e 
focava mais uma vez um te-
ma atual e polêmico: a busca 
pela fama.

Quatro anos depois, Gil-
berto Braga voltou a escre-
ver a novela das oito, desta 
vez em parceria com Ricar-
do Linhares. Em Paraíso Tro-
pical (2007), os autores abor-
dam alguns temas clássicos 
dos folhetins como a cobiça 
e o amor, sob a ótica dos di-
versos extratos sociais que 
convivem no bairro carioca 
de Copacabana. No elenco, 
Alessandra Negrini, que vi-
ve as gêmeas Paula e Thaís, 
Tony Ramos, no papel do 
empresário Antenor Caval-
canti, Gloria Pires, Fábio 
Assunção, Wagner Moura, 
entre outros. O autor con-
sidera a história das gêmeas 
– uma boa e a outra má – a 
mais bem-sucedida de sua 
carreira.

Gilberto Braga foi um dos 
maiores nomes da teledra-
maturgia do país, um cons-
trutor sonhos e de magias, 
de grandes personagens, de 
vilãs icônicas e fez, por meio 
da sua arte de escrever, im-
portantes reflexões sobre o 
cotidiano brasileiro nas telas 
da televisão.

Um grande dramaturgo.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Viva a Leitura

Os usuários da SuperVIa que embarcarem nesta sexta, 
nos primeiros trens vão encontrar 300 exemplares 

de diversos livros, espalhados gratuitamente, para quem 
desejar levar. É a sétima edição do trem da leitura, que 
comemora o dia nacional do livro.

Riotur

Falando em comemoração, Daniela Maia homenageia 
os colaboradores da Riotur, com a campanha Sou Rio, 
no dia do funcionário publico. Parabéns! Não nega que 
tem o sangue de Cesar Maia, que conseguiu também 
que os servidores voltassem a receber no segundo dia 
útil do mês.

Mundo Novo

“Mundo Novo”, dirigido por Alvaro Campos ,em 
apenas 6 dias, durante a pandemia, com 15 pessoas, estreia 
dia 29,na 45ª Mostra Internacional de São Paulo.

Palestra em Portugal

Causou espanto, no país que tem se mostrado um exem-
plo na vacinação e nas medidas preventivas da Covid, o 
convite ao Ministro Queiroga para falar sobre a mesma, em 
evento numa universidade portuguesa. Os protestos foram 
tantos que a preleção foi virtual e muito criticada por omitir 
dados vitais. As diárias foram pagas pela gente…

Investimentos

Ainda em Portugal, estima-se que brasileiros tenham 
investido 450 milhões de euros no mercado imobiliá-
rio. Terceiro maior comprador no país, compram não 
só para investir mas para morar. Em Lisboa e Porto, 
ocupam o segundo lugar. São dados da consultoria 
imobiliária JLL.

Novo Livro

Milton Cunha lança no Hotel Nacional, dia 10 de novem-
bro “Viva e Aproveite”. O livro que tem vendas antecipa-
das, para não entrar na fila do autografo, através do email 
livromilton@gmail.com traz os famosos pensamentos do 
carnavalesco e jornalista. Organização do evento da Nina 
Kauffmann.

Café Premiado

Mais uma vez, o café da Fazenda Florença, em Valen-
ça, do Paulo Roberto Santos foi premiado. Alias, ele deve 
embarcar para Portugal em março, onde pretende prestar 
consultoria e abrir um negocio de café. Não se preocu-
pem, ele volta para o Vale do café.

Web Summit 2022

Maior evento de transformação digital do planeta, o 
Web Summit 2021, que acontece na próxima semana, em 
Lisboa, deve desembarcar, no Rio, em 2022. E a retomada 
com precaução.

Pensamento da semana

“A mascara é fundamental. Ela nos protege e mostra 
nosso respeito pelo outro. Não vamos deixar de utililizá-la 
mesmo em lugares abertos. A pandemia não acabou”

Comarca da Capital Terceira Vara Empresarial Edital de Citação com o prazo de 
30 (trinta) dias. O MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titu-
lar do Cartório da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital - RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital, com o prazo de trinta dias, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Bra-
ga, 115 - Lam. Central - sala 713, CEP: 20020-903-Centro-Rio de Janeiro-RJ - Tel.: 
3133-3605 - e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br, tramitam os autos do Procedimen-
to Sumário (Cadastro Ou Convolação Até 17.03.2016) - Marca de nº 0511761- 
75.2014.8.19.0001, movida por Entertainment One Uk Limited em face de Jafer 
Comércio Exterior Ltda., objetivando a citação réu, tendo em vista o esgotamento 
de todos os meios de citação do mesmo. Assim, pelo presente edital, Cita o réu 
Jaffer Comércio Exterior Ltda., que se encontra em lugar incerto e desconhecido, 
para, no prazo de quinze dias, oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
(Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.682.038/0001-00 - NIRE 33.300.275.541
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 2.7.2021
Data, Hora e Local: Em 2.7.2021, às 17h30, na sede social, Avenida 
Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-
675. Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael 
Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de 
Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto 
no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: I. eleger, para o 
cargo de Diretor Gerente da Sociedade, o senhor Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, 
CPF 756.039.427/20, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, CEP 06472-900. 
O Diretor eleito: 1) preenche as condições previstas na Resolução CNSP 
nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; 
2) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos 
de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da lei 
6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 3) terá mandato 
coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos 
novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no ano de 2024. Em consequência, a Diretoria da Sociedade 
fica assim composta: Diretor-Presidente: Ney Ferraz Dias, brasileiro, 
casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, 
com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, 
Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes: Américo 
Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, 
CPF 749.510.847/91; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, 
brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; 
Diretores: Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG 
63.978.640-6 SSP/SP, CPF 261.708.518/05; Pedro Bosquiero Junior, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-
SP, CPF 066.651.518/24, todos com endereço profissional na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, 
CEP 06472-900; Saint’Clair Pereira Lima, brasileiro, divorciado, atuário, 
RG 08.160.742-6/IFP-RJ, CPF 038.025.307/05, com endereço profissional 
na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20931-675; Valdirene Soares Secato, brasileira, casada, administradora 
de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58; e Vinicius 
Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-
SP, CPF 074.063.487-97, ambos com endereço profissional na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, 
CEP 06472-900; II. ratificaram, perante à Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, as seguintes designações de Diretor responsável: 
• Gedson Oliveira Santos - pela implementação de controles internos 
das atividades da Sociedade; pelos controles internos específicos para a 
prevenção contra fraudes; e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, 
de 3.3.1998, que trata dos crimes de “Lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores; • Vinicius Marinho da Cruz - pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; 
e como responsável administrativo-financeiro; • Ney Ferraz Dias - pela 
contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços 
por eles prestados; pela contratação de correspondentes de microsseguro 
e pelos serviços por eles prestados; e pelo registro das operações de 
Seguros (Resolução CNSP nº 383, de 20.3.2020); • Saint’Clair Pereira Lima 
- pela Área Técnica de Seguros; pelos registros de apólices e endossos 
emitidos e dos cosseguros aceitos; como Diretor de Relações com a 
SUSEP; e pelo atendimento à Política de Conduta no Relacionamento com 
os Clientes (Resolução CNSP nº 382, de 4.3.2020). Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se 
a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada. aa) 
Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: 
Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores 
Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Declaração: Declaramos 
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada 
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele 
apostas. Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali. Secretário: Ismael Ferraz. 
Jucerja - Certifico o arquivamento em 25/10/2021 sob o nº 00004552311.

“AR & TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”
CNPJ:  07.834.408/0001-08  /  NIRE:  33.2.09849093

Ata de Reunião de Diretoria.  Aos 25 (vinte e cinco) dia do mês de
outubro de 2021, na sede social na Rua Bernardo Coutinho, 1.877 – Loja 9
– Araras – Petrópolis – RJ – CEP:  25.725-032, com a presença dos sócios
cotistas titulares da totalidade das cotas de capital social nos termos do
artigo 1082, Item II, da Lei 10.406/2002, deliberam: Os sócios decidem pela
redução do capital social, por entenderem ser excessivo em relação as
atividades sociais desenvolvidas, desta forma, conforme determina o artigo
1084 da citada Lei, o capital social, atualmente de R$ 2.300.000,00 (Dois
milhões e trezentos mil reais) fracionado em 2.300.000 (Dois milhões e
trezentas mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, fica reduzido
para a quantia de R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil  reais)
fracionado em 2.300.000 (Dois milhões e trezentas mil) cotas no valor de
R$ 0,15 (Quinze centavos) cada uma.Nada mais havendo a ser tratado,
leram, aprovaram e autorizaram a alteração do contrato social adequando-
o a deliberação ora aprovada.  Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021.

NEUSA AMORIM e CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUZA.

Crédito para auxílio só com  
PEC dos Precatórios aprovada
Subsecretário não vê estado de calamidade que justifique

A abertura de crédi-
tos extraordiná-
rios para financiar 

uma prorrogação do au-
xílio emergencial ou parte 
do Auxílio Brasil está des-
cartada caso o Congresso 
não aprove a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, 
disse nesta quinta-feira o 
subsecretário de Planeja-
mento Estratégico de Po-
lítica Fiscal do Tesouro 
Nacional, David Rebelo 
Athayde.

Segundo ele, não existe 
um estado de calamidade 
que justifique a medida, so-
lução encaminhada pelo go-
verno aos seus líderes polí-
ticos em razão da pandemia 
da Covid-19. Dessa forma, 
seria possível abrir espaço 
para que o governo possa 
gastar, politicamente, além 
do teto de gastos

“Estamos vendo, em 
2021, a volta à normalidade, 

a vacinação crescendo. Mais 
da metade da população es-
tá com duas doses de vaci-
na. É um processo bastante 
dinâmico para a recupera-
ção econômica. Não vejo 
qualquer espaço para novo 
decreto de calamidade pú-
blica para, eventualmente, 
puxar novas despesas. Isso 
estaria fora de questão”, de-
clarou Athayde, ao explicar 
o superávit primário de R$ 
303 milhões  registrado em 
setembro.

Teto de gastos

Pela legislação, créditos 
extraordinários, que estão 
fora do teto de gastos, só 
podem ser abertos em ca-
so de imprevisibilidade e 
urgência, como comoção 
interna e calamidade pú-
blica. 

A possibilidade de que 
o auxílio emergencial seja 
prorrogado no valor de R$ 

400 até o fim de 2022 es-
tá descartada, caso a PEC 
que parcela os precatórios e 
muda a fórmula de cálculo 
do teto de gastos não seja 
aprovada.

O subsecretário do Te-
souro informou que so-
mente a edição de um 
decreto de calamidade 
pública tornaria viável a 
abertura de créditos extra-
ordinários. No entanto, se-
gundo ele, o texto precisa 
justificar as circunstâncias 
imprevisíveis e urgentes 
que embasariam o estado 
de calamidade.

Inicialmente prevista pa-
ra ser votada nesta semana, 
a PEC dos Precatórios teve 
a votação adiada para de-
pois do feriado de Dia de 
Finados. Para que o valor 
mínimo do Auxílio Brasil 
fique em R$ 400, o gover-
no precisa financiar parte 
do programa com recursos 
fora do teto.

Sem estimativa

Apesar de o relator da 
PEC dos Precatórios na Câ-
mara, deputado Hugo Mot-
ta (Republicanos-PB), ter 
afirmado que o texto atual 
abre espaço de cerca de R$ 
84 bilhões fora do teto de 
gastos no próximo ano, o 
subsecretário do Tesouro 
não informou uma estima-
tiva do impacto da PEC no 
limite de gastos. Segundo 
ele, o texto está sendo al-
terado constantemente, o 
que inviabiliza o cálculo de 
qualquer estimativa.

“Estamos numa fase de 
grandes indefinições. Temos 
indefinições do lado do tex-
to que vai ser votado, sobre 
os precatórios e o teto de 
gastos. Como este processo 
está em negociação no Con-
gresso, entendo que há muita 
discussão sobre isso. É muito 
prematuro fazer cálculos”, 
justificou Athayde.

Fake news em eleição poderá virar abuso de poder

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
decidiu, por una-

nimidade, que a chapa Jair 
Bolsonaro/Hamilton Mou-
rão não deve ser cassada 
mas fixou, contudo, a tese 
de que o disparo em mas-
sa de mensagens pode ser 
enquadrado como abuso 
de poder econômico. Após 
justificar seu voto contrário 
ao pedido formulado pelos 
partidos da coligação “O 
Povo Feliz de Novo” (PT/

PCdoB/Pros), derrotada 
em segundo turno nas últi-
mas eleições, Alexandre de 
Moraes, que será presiden-
te do TSE em 2022, deixou 
claro que não vai tolerar 
que as mesmas ações do 
último pleito se repitam no 
próximo.

“Esse será um precedente 
importantíssimo para que a 
Justiça Eleitoral possa, assim 
como os outros mecanismos 
que forem sendo aprimo-
rados, (ter) mais um instru-

mento importante e um re-
cado muito claro: se houver 
repetição do que foi feito em 
2018, o registro será cassado 
e as pessoas que assim fize-
rem irão para a cadeia”, afir-
mou o ministro do TSE.

O ministro Alexandre 
de Moraes elogiou a ini-
ciativa. “A Justiça Eleitoral 
não é tola. Nós podemos 
absolver aqui por falta de 
provas, mas nós sabemos o 
que ocorreu, sabemos o que 
vêm ocorrendo, e não va-

mos permitir que isso ocor-
ra novamente”, alertou. A 
corte fixou, contudo, a tese 
de que o disparo em massa 
de mensagens pode ser en-
quadrado como abuso de 
poder econômico. Os en-
tendimentos foram alcança-
dos no julgamento de duas 
ações que tratam do disparo 
em massa de mensagens via 
aplicativo WhatsApp du-
rante a campanha de 2018, 
conduta então vedada pelas 
regras eleitorais.
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JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL  DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução
de Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MACHADO DE ASSIS em face de ESPÓLIO DE JULIO BOGORICIN
(Processo nº 0289273-08.2017.8.19.0001). O Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE JULIO BOGORICIN, através do seu
inventariante Cláudio Bogoricin, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 16/11/2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-
line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no Auditório de Leilões do
Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo – Rio de Janeiro / RJ, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 12.000.000,00, correspondente a 3.238.604,16 Ufir’s, ou no dia 18/11/
2021, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der a partir de 60% do valor da avaliação, o Apartamento 1.201, situado na
Avenida Atlântica n° 2.768, Copacabana / RJ. Cf. 5º Ofício do RI, o ref. imóvel, Foreiro ao domínio da União, encontra-se matriculado
sob o nº 60840, constando os seguintes gravames: 1) R.13: Hipoteca à Caixa Econômica Federal - CEF; 2) Av.14: Cessão de Crédito da
Caixa Econômica Federal - CEF à Empresa Gestora de Ativos – Emgea; 3) R.15: Penhora da 49ª Vara do Trabalho do RJ, processo nº
0000315-77.2010.5.01.0049, ação movida por Moacyr Schuskster em face de Julio Bogoricin Imóveis Extremo Sul Ltda; 4) R.16:
Penhora da 43ª Vara Cível-RJ, processo nº 0085937-29.2007.8.19.0001 (2007.001.084374-0), ação movida por Samuel Anidjar em face
de Julio Bogoricin Administradora Rio de Janeiro Ltda, 5) R.17: Penhora da 36ª Vara do Trabalho do RJ, processo nº 0106500-
57.2005.5.01.0036 RTOrd, ação movida por Hudson Ricardo Xavier de Andrade em face de Julio Bogoricin Administradora Rio de
Janeiro Ltda e Outros, 6) R.18: Penhora da 81ª Vara do Trabalho do RJ, processo nº 0098700-95.2009.5.01.0081, ação movida por Nélio
Gomes Rodrigues em face de Julio Bogoricin Imóveis Rio de Janeiro Ltda e Outros, 7) Av.19: Indisponibilidade do imóvel determinada
pela 5ª Vara do Trabalho do RJ, Indisponibilidade prenotado Lº1DL-599621-281, 8) R.20: Penhora do 9º JEC-RJ, processo nº 0070549-
42.2014.8.19.0001, ação movida por Marcos Antonio Alves das Chagas e Outra em face de Julio Bogoricin Administradora Ltda, 9) R.21:
Penhora oriunda do presente feito, 10) R.22: Penhora do 1º JEC Barra da Tijuca, processo nº 0017561-31.2016.8.19.0209, ação movida
por Cesar Ferraz de Oliveira em face de Julio Bogoricin Administradora Ltda, 11) R.23: Penhora da 14ª Vara Cível de Belo Horizonte-MG,
processo nº 6013682-83.2015.8.13.0024, ação movida por LS Interbank Fomento Ltda em face de Julio Bogoricin Administradora São
Paulo Ltda e Outros. Consta ainda prenotado: Sob o nº 330560, em 24/01/1997, Penhora da 33ª Vara Cível de 12/11/1996; Sob o nº
525612 em 14/12/2010, Penhora Ofício da 11ª Vara do Trabalho – RJ; Sob o nº 572742, em 22/01/2015, Averbação  Premonitória de 05/
01/2015; Sob o nº 586853 em 01/07/2016, Cancelamento da Penhora da 49ª Vara do Trabalho/RJ de 24/06/2016; Sob o nº 615475 em
26/03/2019, Arrolamento de Bens de 15/03/2019; Sob o nº 617876 em 12/06/2019, Penhora do 1º JEC da Barra da Tijuca; Sob o nº
615474 em 26/03/2019, arrolamento de bens do Ministério da Fazenda de 15/03/2019; Processo nº 0220600972005010004, de 13/12/
2018, da 4ª Vara do Trabalho – RJ, processo nº 01178883020144025101, de 14/01/2021, 4ª Vara do Trabalho – RJ, processo nº
02206009720005.01.0004. Débitos de IPTU: R$ 453.633,64, mais acréscimos legais (2006, 2007, 2009, 2010 e de 2014, até 2021 -
FRE: 0941953-2). Débitos Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 1.202,00 (2016 até 2020 - Nº CBMERJ:
408706-0). Os débitos condominiais referentes ao presente feito equivalem, na data da expedição do edital, ao valor de R$ 604.342,95.
Débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da hasta, cf. artigo 130, parágrafo único, do CTN, cabendo ao
arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto à rede mundial de computadores para indicação do débito exato, com
o que será deferido o levantamento do valor respectivo. Após prova da quitação fiscal será expedida a carta de arrematação. Na forma
do artigo 892, caput, do CPC, poderá ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de 05 (cinco) dias. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados
pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do
CPC. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, desde
que estejam devidamente cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas de antecedência, para participar deste leilão. Caso o licitante
vencedor não honre com o pagamento, será apresentado o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. Cientes de que
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob
pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.. – E, para que chegue ao conhecimento
dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação
ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de
comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo
permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 20/10/2021. Eu, Raphael
Caldas Santos, Mat. 01-29275 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Leonardo de Castro Gomes - Juiz de Direito.

Qual será a Meta do Facebook 
com a mudança de nome?
O Facebook anun-

ciou nesta quinta-
-feira que mudará 

a marca para Meta, uma 
mudança de nome que 
ocorre enquanto a empresa 
enfrenta críticas de legisla-
dores e reguladores sobre 
seu poder de mercado, su-
as decisões algorítmicas e o 
policiamento de abusos em 
suas plataformas.

O presidente-executivo 
da companhia, Mark Zu-
ckerberg, falando na confe-
rência de realidade aumen-
tada e virtual transmitida ao 
vivo da empresa, disse que o 
novo nome reflete seu foco 

na construção do metaverso. 
“No momento, nossa marca 
está tão intimamente ligada 
a um produto que não pode 
representar tudo o que es-
tamos fazendo hoje, muito 
menos no futuro”, disse.

A gigante da tecnologia 
informou que a mudança 
reunirá seus diferentes apli-
cativos e tecnologias sob 
uma nova marca. Informou 
que não mudaria sua estru-
tura corporativa. O meta-
verso, um termo cunhado 
pela primeira vez em um 
romance distópico três dé-
cadas atrás e agora ocupan-
do os holofotes no Vale do 

Silício, refere-se amplamen-
te à ideia de um ambiente 
virtual compartilhado que 
pode ser acessado por pes-
soas usando dispositivos di-
ferentes. A empresa revelou 
uma nova placa em sua sede 
em Menlo Park, Califórnia, 
na quinta-feira, substituin-
do seu logotipo Like com o 
polegar para cima por uma 
forma azul infinita.

A veracidade de infor-
mações públicas tem um 
passado controverso pela 
gigante das redes sociais. 
Recentemente, o Facebook 
ressaltou sues esforços na 
liberação de recursos  para 

lidar com a desinformação 
sobre a pandemia Covid-19 
e sobre as vacinas, chegan-
do, inclusive, a repreender 
o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden por su-
as críticas ao modo como a 
empresa está lidando com a 
questão.

Segundo a CNN, os do-
cumentos internos do Face-
book sugerem uma desco-
nexão entre o que a empresa 
disse publicamente sobre 
sua resposta geral à desin-
formação da Covid-19, e 
algumas das conclusões de 
seus funcionários sobre o 
assunto.

Infraero espera aumento de 54% no Dia de Finados

Os aeroportos da 
Empresa Brasilei-
ra de Infraestru-

tura Aeroportuária (Infra-
ero) com voos comerciais 
regulares devem receber 
776 mil passageiros, entre 
embarques e desembar-
ques, entre esta sexta-feira 
e quarta-feira. O movimen-
to significa alta de 54% em 
relação ao registrado no 
mesmo feriado de finados 
(2 de novembro) em 2020, 
quando os aeroportos rece-
beram 503,62 mil passagei-
ros. A expectativa é que os 

dias de maior fluxo sejam 
esta sexta-feira, com 147,44 
mil viajantes, e a próxima 
quarta-feira (2 de novem-
bro), com 156,38 mil. No 
período, também são espe-
radas 6,08 mil operações de 
pousos e decolagens.

“A projeção foi elaborada 
a partir das programações 
informadas pelas empresas 
aéreas. Comparou-se o esti-
mado para 2021 com o mes-
mo feriado de 2020, quando 
houve redução nas ativida-
des em função da pandemia 
de Covid-19”, informou a 

Infraero, em nota. Por cau-
sa da pandemia, a empresa 
ressaltou que os passageiros 
devem respeitar as recomen-
dações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) sobre distanciamento 
social, uso de máscara e hi-
gienização das mãos dentro 
dos terminais que, além de 
sinalizados, têm veiculado 
mensagens audiovisuais.

Outra recomendação im-
portante para evitar proble-
mas no embarque é que os 
passageiros cheguem aos 
aeroportos com antecedên-

cia mínima de 1hora e 30 
minutos para voos domés-
ticos e 3 horas para voos 
internacionais. Informa-
ções sobre viagens, direi-
tos e responsabilidades do 
passageiro e da companhia 
aérea podem ser conferidas 
nas orientações da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac). A página apresenta 
informações sobre oferta e 
compra de passagem, do-
cumentos para embarque, 
orientações em caso de 
atraso, cancelamento, prete-
rição e acessibilidade.

São Paulo espera 100 mil visitantes nos cemitérios

Pelo menos 100 mil 
pessoas devem visi-
tar os 22 cemitérios 

da capital paulista no feria-
do de Finados, na próxima 
terça-feira, de acordo com 
as estimativas da prefeitura. 
Segundo o Serviço Funerá-
rio, o público deverá seguir 
os protocolos de prevenção 
à Covid-19 para proteger a 
saúde dos visitantes e evitar 

aglomerações. Haverá me-
dição de temperatura nas 
entradas das unidades, e 
serão disponibilizadas más-
caras e álcool em gel em 
pontos estratégicos dos ce-
mitérios. As unidades fun-
cionarão das 7 horas às 18 
horas e para evitar filas nos 
atendimentos e portões de 
entrada, o número de fun-
cionários será reforçado.

A Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET) 
vai monitorar o trânsito 
nas imediações dos ce-
mitérios das 6 horas às 
18 horas. Serão feitas 
montagens de bloqueios, 
alterações de sentido de 
circulação, orientação de 
trânsito, travessia de pe-
destres e mudanças volta-
das a melhorar as condi-

ções de segurança viária, 
respeitando as caracterís-
ticas do entorno de cada 
cemitério, nas diversas re-
giões da cidade. 

O limite de participantes 
autorizados em cada ceri-
mônia é de dez pessoas, res-
peitando o distanciamento 
mínimo de um metro, além 
do uso obrigatório de más-
cara facial de proteção.

Câmeras para flagrar  
descarte irregular de lixo

As câmeras de monitora-
mento da CET-Rio, da 

Guarda Municipal e do Cen-
tro de Operações Rio podem 
ganhar nova função: flagrar e 
multar o descarte irregular de 
lixo no município do Rio. O 
autor da proposta é o verea-
dor carioca, Marcio Ribeiro 
(Avante). As câmeras desses órgãos são usadas hoje para 
monitoramento do trânsito e condições climáticas da cidade. 
O Centro de Operações também mantém uma, 24h por dia, 
vigiando a estátua de Carlos Drummond de Andrade, em 
Copacabana, que constantemente tem seus óculos roubados.

Alerj homenageia Paralímpicos

A Alerj vai homenagear com a Medalha Tiradentes 25 
atletas paralímpicos e integrantes da equipe técnica. En-
tre eles, João Batista Carvalho e Silva, um dos fundadores 
do Comitê Paralímpico Brasileiro e primeiro presidente da 
entidade. João Batista mora em Niterói e sempre foi um in-
centivador do esporte, trazendo para o Brasil várias moda-
lidades paraolímpicas. A iniciativa da homenagem partiu do 
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT) com o 
apoio de outros 41 parlamentares.

Prêmio Paulo Freire

As inscrições do Prêmio Paulo Freire, promovido pe-
la Comissão de Educação da Alerj, poderão ser realizadas 
entre os dias 3 e 19 de novembro. O prêmio homenageia 
um dos maiores educadores do país, criador da “Pedago-
gia da Libertação”, referência mundial da área pedagógica 
e atual patrono da educação brasileira. Poderão concor-
rer trabalhos de onze áreas de atuação, entre elas projeto 
político-pedagógico; experiência com alunos do Ensino 
Fundamental e Educação Especial; Educação de Jovens e 
Adultos.

Desburocratização no estado

A deputada 
Adriana Baltha-
zar (Novo) é a 
autora do proje-
to de lei que pro-
íbe a exigência 
pelos órgãos pú-
blicos do Estado 
do Rio de Janei-
ro de documen-
tos, certidões ou 
informações ca-
dastrais fornecidos por outros órgãos e entidades dos po-
deres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios. A medida, segundo a parlamentar, é para garantir 
maior agilidade ao atendimento dos cidadãos e empresas 
fluminenses, além de ajudar a desburocratizar processos 
nos serviços públicos estaduais.

Palestra Liderança 3.0

A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro 
(ELERJ) promove no dia 9 de novembro, às 14h, a pales-
tra “Liderança 3.0: criar, humanizar e inovar’’, no formato 
híbrido (presencial e online). A palestrante será Daniel Las-
cani, pós-graduado em psicologia analítica, jornalista, pu-
blicitária, autora do Livro Psique 3.0. O conteúdo é voltado 
para servidores da Alerj e das Câmaras Municipais.
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Três perguntas: o novo aumento da Selic e os investimentos

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2021. 
Data, Horário e Local: Em 14 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede da 
XP Controle Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 
22440-032. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do 
artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), face à presença dos acionistas proprietários de ações representativas da 
totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Fabrício Cunha de 
Almeida. Secretária: Mirhem Comunale. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social da Companhia. Deliberações: Os acionistas da Companhia 
decidiram, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: 1. Aprovar a 
redução do capital social da Companhia em até R$ 1.706.000.000,00 (um bilhão, 
setecentos e seis milhões de reais), por considerá-lo excessivo ao objeto social 
da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, com 
o respectivo cancelamento de ações ordinárias e preferenciais, nominativas 
e sem valor nominal, de maneira proporcional à participação dos acionistas no 
capital social da Companhia. 1.1. Consignar que o valor efetivo da redução de 
capital - que não ultrapassará o valor aprovado nos termos do item 1 acima - e a 
quantidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia a serem 
canceladas em consequência, serão definidos e homologados pelos acionistas 
em futura Assembleia Geral Extraordinária que será convocada e realizada após 
a realização de contribuição de 108.631.284 (cento e oito milhões, seiscentas e 
trinta e uma mil, duzentas e oitenta e quatro) ações Classe B de emissão da XP 
Inc., a valor contábil, atualmente de titularidade da Companhia ao capital social da 
XP Control LLC com sede na PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-
1104, Ilhas Cayman (“XP Control”), sendo certo que essa contribuição somente 
poderá ocorrer após as respectivas aprovações da Financial Industry Regulatory 
Authority (FINRA) e da Financial Conduct Authority (FCA) solicitadas em 30 de 
agosto de 2021 e 27 de agosto de 2021. 1.2. Consignar que uma fez efetivada a 
redução de capital com o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias contados 
da publicação do aviso da presente redução de capital, na forma do artigo 174 da 
Lei das Sociedades por Ações, os acionistas receberão em devolução do capital, 
ações de emissão da XP Control que se tornarão de titularidade da Companhia até 
a data de efetivação da redução de capital. 1.3. Consignar, por fim, que, visando a 
efetivação da redução de capital ora aprovada, os acionistas desde já autorizam 
o pagamento dos respectivos valores aos eventuais credores quirografários que 
se opuserem à redução do capital no prazo legal de 60 (sessenta) dias após a 
publicação da ata da presente Assembleia Geral na forma do artigo 174, §1º, 
da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-
se a ata a que se refere esta assembleia, em forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que foi aprovada 
por unanimidade. Mesa: Presidente – Fabrício Cunha de Almeida; Secretária – 
Mirhem Comunale. Acionistas: Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Fabrício 
Cunha de Almeida, Carlos Alberto Ferreira Filho, Gabriel Klas da Rocha Leal, 
Bernardo Amaral Botelho, Bruno Constantino Alexandre dos Santos e Guilherme 
Sant’anna Monteiro da Silva. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021. Autenticação 
da Mesa: Fabrício Cunha de Almeida - Presidente. Mirhem Comunale - Secretária. 
Acionistas: Guilherme Dias Fernandes Benchimol; Carlos Alberto Ferreira Filho; 
Fabrício Cunha de Almeida; Gabriel Klas da Rocha Leal; Bernardo Amaral Botelho; 
Bruno Constantino Alexandre dos Santos; Guilherme Sant'anna Monteiro da Silva.

LUXOR PARTICIPAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 33.858.150/0001-90 - NIRE nº 33.3.0010741-0

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 
27.10.2021. Data, Hora e Local: Às 9:00 horas do dia 27.10.2021, na sede social 
da Companhia, na Avenida Niemeyer, nº 2, loja 111, Vidigal, CEP 22450-220, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Quorum: Acionistas 
titulares de 146.409.707 (cento e quarenta e seis milhões, quatrocentas e nove 
mil, setecentas e sete) ações ordinárias, representativas de 100% (cem por 
cento) do capital social e votante da Companhia, conforme constatado no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas. Convocação: Foram dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, 
em decorrência da presença dos acionistas titulares das ações representativas 
da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Assumiu a presidência 
dos trabalhos a Sra. Carla Maria Flores Ribas, que convidou o Sr. Mauricio de 
Souza Mesquita para secretariá-la. Ordem do Dia: (i) em Assembleia Geral 
Ordinária: (i.1) tomada de contas dos administradores, mediante exame, dis-
cussão e votação do relatório da administração sobre os negócios sociais e 
os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 
31.12.2020; (i.2) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
e demais documentos listados no art. 133 da Lei nº 6.404/1976, pertinentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2020; e (i.3) destinação do resultado 
líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) em Assembleia 
Geral Extraordinária: aprovar a redução do capital social da Companhia, no 
montante correspondente a R$ 5.148.847,66 (cinco milhões, cento e quarenta e 
oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), por ser 
considerado excessivo às necessidades da Companhia. Documentos Anexos: 
cópia do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais 
fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2020 
e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2020. Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados 
na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos 
acionistas. Os documentos mencionados acima foram publicados no (i) Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 13.10.2021, Parte V, id. 234636; e 
(ii) no jornal Monitor Mercantil, em 13.10.2021, página 5. Deliberações: após 
a leitura dos documentos pertinentes à Ordem do Dia e tendo sido aprovada a 
lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º e 
2º, da Lei nº 6.404/1976, a unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se 
de votar os legalmente impedidos, deliberou: em Assembleia Geral Ordinária: 
(i.1) considerar sanada a não publicação dos anúncios referidos no art. 133 da 
Lei nº 6.404/76 e a inobservância dos prazos mencionados no mesmo dispositivo 
legal, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas e a publicação 
dos documentos anexos anteriormente à realização desta Assembleia Geral 
Ordinária, em conformidade com a previsão do art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76; 
(i.2) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e o relatório da 
administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos 
ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2020; (i.3) aprovar, sem 
reservas, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, 
as Demonstrações do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas, referentes ao 
exercício social encerrado em 31.12.2020; e (i.4) aprovar a não distribuição 
de dividendos, tendo em vista que a Companhia não apurou lucro no exercício 
social encerrado em 31.12.2020, além de possuir prejuízos acumulados, o que 
impede a distribuição de dividendos. (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: 
(ii.1) observado o disposto no item “(ii.2)” abaixo, aprovar a redução do ca-
pital social da Companhia, no montante correspondente a R$ 5.148.847,66 
(cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete 
reais e sessenta e seis centavos), por julga-lo excessivo às necessidades da 
Companhia, conforme autorizado nos termos do art. 173, caput, parte final, da 
Lei 6.404/1976, restituindo-se aos acionistas parte do valor das ações de sua 
titularidade. A restituição de parte do valor das ações aos acionistas se dará 
mediante a entrega de bens, consistentes em 12.702.609,26414 (doze milhões, 
setecentas e duas mil, seiscentas e nove cotas e vinte e seis mil quatrocentos 
e quatorze centésimos de milésimos de cotas) representativas do patrimônio 
do Fundo de Investimento de Ações Luxor Global - Investimentos no 
Exterior, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.952.816/0001-31 (“Fundo Global”), 
cujo valor patrimonial contábil corresponde ao montante do capital social da 
Companhia a ser reduzido, conforme Balanço Patrimonial Especial levantado 
com data base em 30.09.2021. Em decorrência da redução de capital e após 
o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias mencionado no item “(ii.2)” abaixo 
sem oposição de credores, os acionistas da Companhia receberão o equivalente 
a aproximadamente R$ 0,03517 (três mil quinhentos e dezessete centésimos de 
milésimos de centavos) por ação, totalizando R$ 5.148.847,66 (cinco milhões, 
cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos), pagos proporcionalmente ao número de ações pertencentes a cada 
acionista, mediante a entrega das cotas do Fundo Global acima mencionadas; 
(ii.2) a redução de capital deliberada e aprovada no item “(ii.1)” apenas se 
tornará efetiva e poderá ser arquivada perante a Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro - JUCERJA após 60 (sessenta) dias contados da publicação 
da presente ata, desde que não haja oposição de credores (caso em que se 
aplicará o disposto no art. 174, §1º, da Lei nº 6.404/1976); (ii.3) em razão das 
deliberações tomadas nos itens “(ii.1)” e “(ii.2)” acima, aprovar a alteração do 
art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e inte-
gralizado, é de R$ 8.699.425,50 (oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), estando atualmente 
dividido em 146.409.707 (cento e quarenta e seis milhões, quatrocentas e nove 
mil, setecentas e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia.” (ii.4) apro-
var que a Diretoria da Companhia adote todas as providências necessárias 
para a efetivação das deliberações acima tomadas, inclusive publicação dos 
atos pertinentes. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assi-
nada pelas acionistas presentes: Sra. Carla Maria Flores Ribas e Sra. Cristina 
Maria Flores Ribas, sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas dos 
acionistas, conforme facultado pelo art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. Confere 
com a original lavrado no livro próprio. Rio de Janeiro, 27.10.2021. Carla Maria 
Flores Ribas - Presidente. Mauricio de Souza Mesquita - Secretário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
49ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.

AV. ERASMO BRAGA, 115, CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 3133-3953 - E-mail: cap49vciv@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 BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHÃES
GOMES GUERIOT em face de ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA
DE OLIVEIRA representada por sua inventariante MÉLLANY
LACERDA DE OLIVEIRA - PROCESSO
Nº 0152266-33.2001.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) PAULA DE MENEZES CALDAS – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA DE
OLIVEIRA e inventariante MÉLLANY LACERDA DE OLIVEIRA -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA 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 23/11/2021 às 11h20,
e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, será encerrado no dia 30/11/2021 às 11h20.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o Laudo de Avaliação às fls.
866e) Rua Barão de Itapagipe, 575 Apartamento 103, Freguesia
do Engenho Velho (Tijuca), Rio de Janeiro. Matriculado no 11º RGI
sob o nº 62.555 e inscrito Na Prefeitura sob o nº 0.554.893-8.
JUSTIFICATIVA: (...). Avalio Indiretamente o imóvel acima descrito,
em R$ 230.000,00 (Duzentos 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) (ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA
DE OLIVEIRA e inventariante MÉLLANY LACERDA DE OLIVEIRA)
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 20 de agosto de
2021. Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo ___.
(ass.) PAULA DE MENEZES CALDAS – Juiz de Direito.

SEXTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Flavia de Almeida Viveiros de Castro - Juiz Titular do Cartório da 
6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos 
Prestes, s/nº, 2º andar, CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro 
– RJ, Tel.: 3385-8817, e-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Reintegração/manutenção de posse - Esbulho, Turbação, 
Ameaça / Posse, de nº 0017288-33.2008.8.19.0209 (2008.209.017028-6), 
movida por “BRASCAN IMOBILIÁRIA INCORPORAÇÕES S.A., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/NW sob o n° 294.74910001-30, 
com sede na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, n° 4.225, loja A, parte, 
Barra da Tijuca, nesta cidade, vem, por seus advogados abaixo assinados 
(doc.01 ), propor a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
COM PEDIDO LIMINAR C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E 
DANOS em face de RENATO ALEXANDRE FREIRE, brasileiro, empresário 
, portador da carteira de identidade n° 112832175, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 069.508.657-08 e sua mulher FERNANDA DE 
ARAÚJO FERREIRA FREIRE, brasileira, empresária, portadora da carteira 
de identidade n° 12907524-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF 
sob o e 070.942.887-19, residentes e domiciliados na Rua Lagoa das 
Garças n° 120, apto. 503 do edifício denominado “Lagoa de Itaúna”, Barra 
da Tijuca, nesta cidade, OBJETIVANDO seja a ação julgada procedente 
para: 1) Confirmar a medida liminar e determinar a reintegração definitiva 
da autora na posse do imóvel de su a propriedade; 2) Condenar os réus ao 
pagamento à autora da taxa de ocupação mensal fixada em 1% (um por 
cento) sobre o valor do imóvel, a partir da data do esbulho até a data da 
imissão da autora na posse do imóvel, bem como de todas as despesas 
de condomínio, água, luz e gás incorridas após a data da realização do 
público leilão, tudo devidamente atualizado e com juros desde o esbulho 
possessório; 3) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da causa. . Assim, pelo presente edital CITA o réu RENATO ALEXANDRE 
FREIRE; FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA FREIRE, que se encontra 
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-
ão aceitos como v erdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não 
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, 16 de setembro de 2021. Eu, Vivianne Cordeiro Machado - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/28119, digitei. E eu, Martha Rita de Cassia 
Echeverria Gorberio Caldas - Escrivão - Matr. 01/25923, o subscrevo.

www.brbid.com

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO DIA 16/04/2019 – EDIÇÃO Nº 28.360, PG. 03
Eduarda Goes – LEILOEIRA PÚBLICA

Informamos que o aviso publicado no dia 16/04/2019, na página 03,
edição 28.360 deste jornal constam erro que ora retificamos abaixo:

Onde se lê:

A Leiloeira Pública Oficial Eduarda Goes MAT.236 autoriza os leilões nas
datas e horários abaixo discriminados:

Ler-se à:

Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042

LEILÕES SOMENTE ONLINE
DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26,

29 e 30 de Abril/2019
DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,

29, 30, 31 de Maio/2019
EQUIPAMENTOS E BENS DE CONSUMO

Eduarda Goes MAT.236, Leiloeira Público AVISA que fará leilão de Equipamen-
tos, bens de consumo, veículos e eletrônicos, com autorização de BRBID

Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042

LEILÕES SOMENTE ONLINE
DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26,

29 e 30 de Abril/2019
DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,

29, 30, 31 de Maio/2019
DIAS 01, 04,05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19,20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,

29 de Novembro/2019
DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,

26, 29 e 30 de Junho/2020
DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,

28 e 31 de Agosto/2020
DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,

28, 29, e 30 de Setembro/2020

Por Jorge Priori 

Por unanimidade, o 
Copom aumentou a 
Selic em 1,5 ponto 

percentual, passando a taxa 
básica de juros para 7,75% 
ao ano. O Comitê também 
informou que “antevê out-
ro ajuste da mesma mag-
nitude” para a próxima 
reunião, que será realizada 
nos dias 7 e 8 de dezem-
bro. Conversamos sobre o 
novo aumento da Selic e os 
investimentos com Daniel 
Xavier, coordenador do de-
partamento econômico do 
Banco ABC Brasil.

Como você viu o novo 
aumento da Selic?

A decisão do Copom veio 
basicamente em linha com a 
nossa expectativa, tanto em 
termos de ajuste da taxa de 
juros em si (+150bps) como 
em termos de sinalizações 
qualitativas trazidas no co-
municado da decisão.

Em especial, o Com-
itê pontuou que recentes 
questionamentos quanto ao 
arcabouço fiscal elevaram, 
de fato, o risco de desan-
coragem das expectativas 
inflacionárias, além de am-
pliarem a assimetria (altista) 
nas projeções oficiais para o 
IPCA. Ou seja, a trajetória 
inflacionária efetivamente 
esperada pelo Comitê seg-

ue rodando acima daquela 
divulgada em seu cenário 
básico. Neste cenário, as 
projeções para o IPCA sub-
iram para 9,5% em 2021 
(de 8,5% antes) e 4,1% em 
2022 (de 3,7%) – ambas su-
perando as respectivas me-
tas (3,75% e 3,5%).

Por outro lado, para 
2023, a inflação projetada 
pelo Banco Central (BC) ce-
deu de 3,2% para 3,1% (an-
te meta central de 3,25%). 
Cabe aqui ressaltar que este 
ano-calendário (2023) gan-
hará cada vez mais peso 
nas próximas deliberações 
do Copom, sendo também 
crucial para determinar o 
fim do atual ciclo de ajuste 
na Selic.

Quanto ao ciclo em si, 
o BC comunicou que julga 
apropriado, neste momen-
to, avançar ainda mais no 
território contracionista. 
Assim, para a próxima re-
união, em dezembro, as-
sinalou que antevê outro 
ajuste da mesma magnitude 
(+150bps).

Dito isso, reiteramos o 
nosso call de mais uma al-
ta adicional de +150bps 
também em fevereiro próx-
imo, levando a taxa básica 
de juros para 10,75%. Aval-
iamos que a manutenção 
da Selic neste nível, até o 
final do próximo ano, é o 
cenário mais provável. Tal 

movimento ajudaria a cont-
er os efeitos de segunda or-
dem decorrentes da perda 
de credibilidade da política 
fiscal, em paralelo com um 
quadro inflacionário (cor-
rente e prospectivo) que 
continuará a trazer surpre-
sas desfavoráveis (projet-
amos 4,7% para o IPCA 
em 2022) – demandando 
também reações tempesti-
vas.

Por outro lado, conforme 
o quadro inflacionário pro-
jetado para 2023 ficar mais 
claro, avaliamos que o BC 
terá sim argumentos para 
encerrar o atual ciclo no 
1T22. Isso porque, pen-
sando em 2023, a nossa ex-
pectativa é que o IPCA se 
alinhe, finalmente, à meta 
central (3,25%) – conforme 
os atuais choques de preços 
desapareçam e os efeitos 
da maior credibilidade da 
política monetária sejam 
sentidos.

Neste momento, o que 
é mais indicado: títulos 
prefixados ou pós-fixa-
dos? Quais títulos estão 
mais interessantes? Caso 
um investidor opte por 
investir em títulos de ren-
da fixa, ele deveria mon-
tar uma estratégia con-
siderando qual prazo?

Em um cenário de al-
tas adicionais na taxa Sel-

ic, tal como projetamos, 
há oportunidades interes-
santes nos títulos de renda 
fixa pós-fixados. Opor-
tunidades tanto em termos 
de rentabilidade como em 
termos de relação risco/re-
torno, dado que são opções 
mais seguras de investimen-
tos (vis-à-vis ações, por ex-
emplo). Esses títulos são 
corrigidos por indexadores 
flutuantes – atrelados geral-
mente ao CDI (que acom-
panha a Selic) ou ao IPCA, 
índice oficial de inflação. 
Em especial, com a taxa 
Selic subindo para 10,75% 
e o IPCA desacelerando pa-
ra 4,7% ao longo de 2022 
(nosso cenário base), apli-
cações atreladas ao CDI 
– sejam LCAs, CDBs ou 
mesmo o Tesouro Selic (an-
tigas LFTs) – podem pro-
porcionar rentabilidade real 
(acima da inflação) ao redor 
de 5,8% neste período. Em 
sentido inverso, aplicações 
em bonds prefixados ten-
dem a perdem valor em 
uma conjuntura de alta de 
juros, potencializada por 
riscos fiscais mais acentua-
dos (que é o caso do Brasil 
hoje).

Quanto ao prazo a ser 
analisado, a priori, o inves-
tidor deve defini-lo a partir 
do que pretende fazer com 
o dinheiro investido, após 
resgatá-lo. Seja a compra 

de um bem de consumo ou 
um bem imóvel, etc. Porém, 
tal como mostramos no ex-
ercício acima, há rentabil-
idades atrativas, dentro do 
universo dos pós-fixados, 
mesmo em um prazo rela-
tivamente curto, de apenas 
um ano.

Dado o atual contex-
to, o que vale mais a pe-
na: renda fixa ou renda 
variável? Além das apli-
cações sobre as quais 
conversamos, quais se-
riam outras opções de 
investimento, inclusive 
com exposição externa, 
que seriam interessantes 
nesse momento?

Há incertezas rondan-
do o cenário econômico 
doméstico, tanto neste co-
mo nos próximos anos. 
Todas são, evidentemente, 
acentuadas pelo contex-
to eleitoral de 2022. Neste 
quadro mais nublado, enten-
demos que investimentos 
mais arriscados (de maior 
volatilidade), como a bol-
sa (renda variável), podem 
sofrer mais do que aqueles 
defensivos ou conserva-
dores (renda fixa) – que fi-
cam ainda mais premiados 
em contexto de maior in-
certeza. Ainda assim, mes-
mo dentro do universo do 
IBOV, podem haver setores 
que pontualmente se ben-

eficiem do movimento de 
alta da Selic – seguradoras e 
instituições financeiras, por 
exemplo. Ressaltamos, con-
tudo, que o investidor deve 
implementar uma análise 
apurada de custo/benefício 
em todos estes casos, antes 
de efetuar a sua aplicação.

Com relação a outras 
opções de investimento, as 
projeções para a economia 
mundial em 2022 apontam 
para crescimento relati-
vamente maior nos EUA 
(+4,9%) ou mesmo na Eu-
ropa (+4,3%) e na China 
(+5,7%), quando compara-
dos ao Brasil (projetamos 
+0,5% apenas). Há incerte-
zas no contexto domésti-
co, tal como ressaltamos 
acima, em paralelo com a 
forte alta na Selic Em ter-
mos de renda fixa, portan-
to, avaliamos que os nossos 
juros (reais) ainda se dest-
acam globalmente, estão 
premiados e são atrativos. 
Por outro lado, para quem 
deseja aproveitar o contex-
to global divergente, seria 
interessante avaliar opções 
de investimento em fundos 
com alguma exposição ex-
terna àqueles países que es-
tão em fases mais positivas 
do ciclo econômico. Nova-
mente, uma análise apurada 
de custo/benefício se faz 
necessária também nestes 
casos.
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NORTE SANEAMENTO S.A. 
CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35 - NIRE: 35.300.573.111

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Assembleia geral extraordinária da NORTE SANEAMENTO S.A. (“Companhia”), realizada no dia 13 de outubro de 2021, 
às 9:00 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft Teams. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em 
vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Composição da Mesa: Júlio Cezar Troiano 
Zogbi – Presidente. Lílian de Castro Peixoto - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia no valor de 
R$ 5.825.000,00 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais), sendo (a) R$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil 
reais), mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de capital realizado em 09 de setembro de 2021; e (b) R$ 2.475.000,00 
(dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) a serem integralizados em até 6 (seis) meses contados desta data. 5. Deliberações: 
Colocada a matéria constante da ordem do dia em votação, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, o aumento 
do capital social da Companhia no montante de R$ 5.825.000,00 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais), sendo que, destes, 
(a) R$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil reais), são nesta data integralizados mediante a conversão de adiantamento 
para futuro aumento de capital realizado pelo acionista N. Saneamento Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, fundo de 
investimento em participações devidamente constituído na forma da Instrução CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016, 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 (“Fundo”) em 09 de setembro de 2021, no mesmo montante de R$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil reais), realizado 
mediante depósito em moeda corrente nacional na conta corrente da Companhia (“AFAC”); e (b) R$ 2.475.000,00 (dois milhões, quatrocentos 
e cinquenta mil reais) a serem integralizados pelo Fundo em até 6 (seis) meses contados desta data. O aumento de capital ora aprovado 
resultará na emissão, pela Companhia, de 5.825.000 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil) novas ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 
6.404/1976, todas subscritas pelo Fundo e integralizadas através da conversão do AFAC em capital social, em conformidade com o boletim de 
subscrição que integra a presente ata como Anexo I. Diante da deliberação acima, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 1.000,00 
(mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R$ 5.826.000,00 (cinco milhões, oitocentos e 
vinte e seis mil reais), dividido em 5.826.000 (cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
Os demais acionistas da Companhia renunciam de forma irrevogável e irretratável ao direito que lhes é assegurado pelo Art. 171 da Lei das 
S.A. e anuem expressamente ao preço de emissão das novas ações ora estabelecido. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, o 
Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.826.000,00 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e seis mil reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 5.826.000 (cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil) 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” 6. Ata da Assembleia: A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta 
ata na forma sumária e o arquivamento do anexo na sede da Companhia. 7. Encerramento: 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 digitalmente por todos os presentes, na 
forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada. Acionistas Presentes: Monte Equity Partners Consultoria 
e Desenvolvimento Ltda. (por seu administrador Julio Cezar Troiano Zogbi) e N. Saneamento Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura. (por sua gestora Monte Capital Management Gestora de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus diretores, Srs. 
Julio Cezar Troiano Zogbi e Lucas Bittencourt Lacreta. A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 13 de 
outubro de 2021. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi Presidente; Lílian de Castro Peixoto - Secretária. Acionistas: 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. JUCESP nº 515.281/21-9 em 27/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.973.126/0001-92 - NIRE nº 35.300.573.927 - Companhia Fechada

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de outubro de 2021, às 10:30 horas, por meio de vídeo conferência organizada pela administração 
da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. (“Companhia”) através da plataforma eletrônica Microsoft Teams. 2. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Com-
panhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Lílian de Castro Peixoto. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) a outorga de alienação fiduciária de ações, pela Companhia, em garantia às Obrigações Garantidas (conforme a ser definido na 
Escritura de Emissão), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples (“Debêntures”) da Companhia, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, em série única, para colocação privada, com valor nominal unitário de R$  1.000,00 (mil reais) cada, 
no valor total de R$  20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Norte Gestão 
de Recursos Hídricos S.A.” (“Escritura de Emissão” e “Emissão”, respectivamente), a ser celebrada entre a Companhia, na qualidade de 
emissora, e, ainda, os debenturistas listados na Escritura de Emissão; (ii) a outorga de cessão fiduciária, pela Companhia, em garantia às 
Obrigações Garantidas, no âmbito da Emissão; (iii) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar 
todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, especialmente para a outorga 
da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária (abaixo definidos), bem como a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária e do Contrato 
de Cessão Fiduciária (abaixo definidos), bem como ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos 
até então assinados pela diretoria da Companhia com relação a tais matérias, inclusive em relação à celebração da Escritura de Emissão. 5. 
Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições: (i) a outorga, pela Companhia, da alienação fiduciária em garantia sobre 80% (oitenta por cento) das ações de emissão da Hidro 
Forte Administração e Operação S.A. (“Hidroforte”) detidas pela Companhia, bem como quaisquer novas ações que venham a ser subscritas 
ou de qualquer forma adquiridas pela Companhia seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”) de forma a manter o percentual aqui estabelecido inalterado, sendo (a) 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco 
décimos por cento) das ações de emissão da Hidroforte que serão adquiridas de Guiomar Antônio Gomides Júnior e Lívia Nascimento, incluindo 
todos os direitos e frutos delas decorrentes, bem como cessão fiduciária de conta vinculada na qual serão depositados os rendimentos de 
tais ações, nos termos previstos no contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de alienante, 
a Hidroforte, na qualidade de interveniente anuente e os Debenturistas (conforme abaixo definido) (“Contrato de Alienação Fiduciária” e 
“Alienação Fiduciária”); e (b) 42,5% (quarenta e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) das ações de emissão da Hidroforte, sob 
Condição Suspensiva das ações (conforme abaixo definido), a ser constituída por meio do Contrato de Alienação Fiduciária, bem como a 
celebração deste último instrumento. Nos termos do artigo 125 do Código Civil, a eficácia da Alienação Fiduciária de 42,5% (quarenta e dois 
inteiros e cinquenta centésimos por cento) das ações de emissão da Hidroforte, será condicionada à sua efetiva aquisição pela Companhia, 
nos termos e condições a serem descritos no Contrato de Alienação Fiduciária (“Condição Suspensiva”);  (ii) a outorga de cessão fiduciária em 
garantia sobre os direitos de determinada conta vinculada de titularidade da Companhia, na qual os recursos provenientes da integralização 
das Debêntures (conforme abaixo definido) serão depositados (“Cessão Fiduciária”), a ser constituída por meio da celebração de contrato de 
cessão fiduciária pela Companhia, na qualidade de cedente fiduciante, os Debenturistas, e o agente de garantias a ser contratado (“Contrato 
de Cessão Fiduciária”) bem como a celebração do referido instrumento.; e (iii) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos 
e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, 
especialmente para a outorga da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária, bem como a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária 
e do Contrato de Cessão Fiduciária, bem como ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos 
até então assinados pela diretoria da Companhia com relação a tais matérias; e (iii) autorização à diretoria da Companhia para praticar 
todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, 
especialmente para a outorga da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária, bem como a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária 
e do Contrato de Cessão Fiduciária, bem como ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos, 
incluindo a Escritura de Emissão, até então assinados pela diretoria da Companhia com relação a tais matérias. 6. Encerramento: 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 digitalmente por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada. 
São Paulo/SP, 13 de outubro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente; Lílian 
de Castro Peixoto - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Lílian de Castro Peixoto, Julio Cezar Troiano Zogbi, Carlos de 
Camargo Penteado Braga. JUCESP nº 512.392/21-3 em 25/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.973.126/0001-92 - NIRE nº 35.300.573.927 - Companhia Fechada

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 13 (treze) dias de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Norte Gestão de Recursos Hídricos 
S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Con-
junto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital 
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição da 
Mesa: Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Lílian de Castro Peixoto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples (“Debêntures”), não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para co-
locação privada, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, no valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos 
termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A.” (“Escritura de Emissão” e “Emissão”, 
respectivamente), a ser celebrada entre a Companhia, na qualidade de emissora, e, ainda, os debenturistas listados na Escritura de Emissão 
(“Debenturistas”); (ii) autorização à diretoria da Emissora para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos neces-
sários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia, especialmente para realização da Emissão, incluindo a Escritura 
de Emissão e seus aditamentos; e (iii) ratificação dos atos relacionados praticados pela Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Examinadas 
e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. aprovar a 
Emissão de Debêntures da Companhia, a serem distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação no montante de R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais), sendo que as Debêntures terão as seguintes principais características e condições: (a) Número da Emissão: a Emissão 
representa a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (c) Valor 
Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo); 
(d) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda ou interme-
diação de instituições integrantes do sistema de distribuição perante investidores. Não será admitida a colocação parcial das Debêntures; (e) 
Destinação de Recursos: os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados para financiar 
(i) aquisição, pela Companhia, de parte das ações de emissão da Hidro Forte Administração e Operação S.A. (“Acquisition Finance”); (ii) des-
pesas e custos relacionados à estruturação das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, todos os custos com prestadores de serviços no 
âmbito da Emissão e custos e despesas para constituição das Garantias (conforme termo abaixo definido); e (iii) o que sobejar dos itens acima, 
capital de giro da Companhia; (f) Data de Emissão: as Debêntures serão emitidas na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de 
Emissão”); (g) Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão 
de cautelas e certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no “Livro de 
Registro de Debêntures Nominativas” da Companhia; (h) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de 
emissão da Companhia; (i) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por 
Ações. (j) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado, ocasiões em que a Com-
panhia obrigar-se-á a proceder ao pagamento das Debêntures de acordo com os termos a serem descritos na Escritura de Emissão e eventuais 
Encargos Moratórios, conforme o caso, as Debêntures terão prazo de 1.872 (mil, oitocentos e setenta e dois) dias corridos, vencendo-se, por-
tanto, na data a ser indicada na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”). (k) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debên-
tures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (l) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 20.000 
(vinte mil) Debêntures; (m) Preço de Subscrição: O preço de subscrição e integralização das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário; (n) 
Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures deverão ser integralmente subscritas pelos Debenturistas, mediante a assinatura do 
boletim de subscrição das Debêntures, e integralizadas no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis (conforme termo a ser definido na Escritura de 
Emissão) contados da confirmação, pelos Debenturistas, do cumprimento das Condições Precedentes (conforme abaixo definidas). As Debên-
tures serão integralizadas em uma única data, à vista, em moeda corrente nacional, nos termos e condições a serem definidos na Escritura de 
Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária Emissora (“Data da Integralização”); (o) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calculado de forma pro rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) Dias Úteis, desde a Data da Integralização (inclusive) até a data da integral liquidação das Debêntures (exclusive) (“Atualização Mone-
tária”), sendo que o produto da Atualização Monetária será incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor No-
minal Unitário, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada de acordo com a fórmula a ser 
prevista na Escritura de Emissão; (p) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remu-
neratórios correspondentes à 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Remuneração das Debêntures” ou “Juros Remuneratórios”). A Remuneração das Debêntures utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures desde a Data da Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures (conforme abaixo defi-
nida) imediatamente anterior, conforme o caso, até a próxima Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures. A Remuneração será 
calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (q) Step-Up das Debêntures: Para fins da Escritura de Emissão, a 
eventual redução da taxa de IPCA + 8,00% resultante do processo de bookbuilding na captação das Debêntures Incentivadas (conforme termo 
a ser definido na Escritura de Emissão), resultará no acréscimo nos Juros Remuneratórios na proporção de 1:1, e a Escritura de Emissão deve-
rá ser aditada para prever a nova taxa dos Juros Remuneratórios, sem a necessidade de aprovação prévia pelos Debenturistas (“Step-Up dos 
Juros Remuneratórios”), que passarão a incidir a partir da data de integralização das Debêntures Incentivadas (inclusive). Caso o Step-Up dos 
Juros Remuneratórios seja verificado no referido processo de bookbuilding, a Companhia e os Debenturistas deverão, na mesma data de inte-
gralização das Debêntures Incentivadas, assinar o aditamento à Escritura de Emissão, prevendo o aumento dos Juros Remuneratórios, que 
passará a incidir a partir da data de integralização das Debêntures Incentivadas (inclusive), sendo calculada de forma pro rata temporis caso 
esta ocorra entre as Datas de Pagamento de Remuneração das Debêntures); (r) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Sem prejuízo das 
disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo, Amortização Extraordinária Obrigatória ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o pagamento dos 
Juros Remuneratórios será realizado semestralmente, sempre no último Dia Útil dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo certo que (i) o 
primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 31 de maio de 2022; e (ii) os demais pagamentos dos Juros Remuneratórios 
ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento”); (s) Prêmio: Em 
adição aos Juros Remuneratórios e ao Step-Up dos Juros Remuneratórios, no caso desse último, caso aplicável, a Emissora ficará obrigada a pagar, 
em cada Data de Pagamento, um prêmio de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento) ao semestre sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res acrescido de Atualização Monetária na Data de Pagamento e calculado antes do efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios e/ou amortização 
do Valor Unitário (“Prêmio”). O Prêmio será devido sempre que a receita bruta da Hidroforte seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) (inclu-
sive) daquela projetada para o período entre a Data de Emissão e a primeira Data de Pagamento, ou entre cada Data de Pagamento, conforme 
lista de Contratos de Concessão e receitas projetadas para cada um deles a serem descritas na Escritura de Emissão (“Gatilho do Prêmio”); (t) 
Amortização do Valor Nominal Atualizado: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, Amortização Extraordinária Obrigatória 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal 
Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, será amortizado em 6 (seis) parcelas semestrais consecutivas, 
devidas sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro dos anos de 2024 a 2026, sendo que a primeira parcela será devida em 31 de 
maio de 2024, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização, de acordo com as datas indicadas na 2ª 
(segunda) coluna da tabela abaixo e percentuais previstos na 3ª (terceira) coluna da tabela a seguir:

Parcela Data de Amortização das Debêntures Percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado
1 31 de maio de 2024 16,6667%
2 30 de novembro de 2024 20,0000%
3 31 de maio de 2025 25,0000%
4 30 de novembro de 2025 33,3333%
5 31 de maio de 2026 50,0000%
6 Data de Vencimento 100,0000%

(u) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora nas contas correntes a serem indicadas 
pelas Debenturistas, por escrito, à Companhia; (v) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, 
ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida e não paga aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde 
a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
a: (a) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido, calculados pro rata temporis; e (b) multa convencional, 
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (w) Repactuação 
Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; (x) Condições Precedentes para Integralização das Debêntures: A inte-
gralização das Debêntures pelos Debenturistas será feita em conta vinculada de titularidade da Companhia e regulada nos termos do Contrato 
de Cessão Fiduciária Emissora, e do contrato de depósito a ser celebrado (“Conta Escrow”) e estará sujeita ao atendimento das condições a serem 
previstas na Escritura de Emissão (“Condições Precedentes para Integralização”); (y) Condições Precedentes para o Desembolso. A liberação, 
pelos Debenturistas à Companhia, dos recursos depositados na Conta Escrow em decorrência da integralização das Debêntures estará sujeita ao 
atendimento das condições a serem previstas na Escritura de Emissão (“Condições Precedentes para o Desembolso” e, quando em conjunto com 
as Condições Precedentes para Integralização, doravante referidas simplesmente “Condições Precedentes”); (z) Negociação. As Debêntures não 
serão registradas para negociação em qualquer mercado regulamentado de valores mobiliários. As transferências de titularidade das Debêntures 
serão realizadas por meio de operações privadas, as quais serão registradas no Livro de Registro de Transferência das Debêntures. As Debêntures 
poderão ser transferidas para quaisquer terceiros, conforme legislação aplicável, devendo os Debenturistas cedentes e o cessionário informarem 
tal transferência à Emissora, para seu registro no Livro de Registro de Transferência das Debêntures; (aa) Publicidade. Sem prejuízo das publi-
cações exigidas por lei, todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser comunicados, na forma de aviso, mediante comunicação a 
ser enviada aos Debenturistas na forma a ser prevista na Escritura de Emissão; (bb) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo até a Data de Vencimento das Debêntures (exclusive), e com aviso prévio aos Debenturistas, por meio 
de comunicação encaminhada nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos da data do 
evento, o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facul-
tativo”). O Resgate Antecipado Facultativo será realizado mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou do saldo do Valor No-
minal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido (i) dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados nos termos da Escritura de Emissão; 
(ii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso; (iii) do Prêmio devido e não pago; e (iv) de um valor 
equivalente ao Prêmio em relação a todos os semestres anteriores ao Resgate Antecipado Facultativo, nos quais o Gatilho do Prêmio não tenha 
sido verificado; (cc) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, na forma do disposto no § 3º do Artigo 55 
da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 (“Aquisição Facultativa”), desde que aceito pelos Debentu-
ristas, pelo valor que vier a ser acordado entre as partes para a compra e venda das Debêntures que vierem a ser objeto da Aquisição Facultativa; 
(dd) Amortização Extraordinária Obrigatória: Caso, a qualquer tempo durante a vigência das Debêntures, haja um desenquadramento das re-
ceitas da Hidroforte a ser previsto na Escritura de Emissão, as Debêntures deverão ser objeto de amortização extraordinária obrigatória, a qual 
abrangerá, proporcionalmente, a totalidade das Debêntures, de forma pro rata, e estará, em qualquer hipótese, limitada a 98% (noventa e oito 
por cento) do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, observados os termos e condições a serem dispostos na Escritura de Emissão e no Adi-
tivo ao Contrato de Cessão Fiduciária (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). O valor devido aos Debenturistas a título da Amortização Extra-
ordinária Obrigatória será correspondente à determinada parcela do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescida (i) dos Juros Remune-
ratórios incidentes sobre a parcela do Valor Nominal Atualizado a ser amortizada, calculados pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a 
Data da Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo paga-
mento da Amortização Extraordinária Obrigatória; (ii) dos Encargos Moratórios; e (iii) do Prêmio devido e não pago; e (iv) do Prêmio em relação a 
todos os semestres nos quais o Gatilho do Prêmio seja verificado até que o Desenquadramento da Receita cesse; (ee) Garantias Reais: As Debên-
tures contarão com as seguintes garantias reais: (I) Alienação Fiduciária de Ações. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das e 
cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia relativas às Debêntu-
res e demais obrigações assumidas no âmbito da Emissão, incluindo (i) as obrigações relativas ao pontual e integral pagamento, pela Compa-
nhia, do Valor Nominal Unitário Atualizado, dos Juros Remuneratórios, do Step Up, do Prêmio, dos Encargos Moratórios, das despesas de cobran-
ça judicial e extrajudicial, e dos demais encargos aplicáveis, relativos às Debêntures, à Escritura de Emissão e aos demais documentos da 
Emissão, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento ou em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo, de Amortização Ex-
traordinária Obrigatória (conforme termos abaixo definidos) ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme 
a serem previstas na Escritura de Emissão; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia 
nos termos das Debêntures, da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo) e dos demais documentos da Emis-
são, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações; e (iii) as obrigações de ressar-
cimento de toda e qualquer importância que os titulares das Debêntures (“Debenturistas”) venham a desembolsar em decorrência da constitui-
ção, manutenção, realização, consolidação e/ou excussão ou execução de qualquer das Garantias (conforme definido abaixo) (“Obrigações Ga-
rantidas”), (1) a Norte Saneamento S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, cj. 31, Jardim 
Paulistano, CEP: 01.451-000, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 42.806.062/0001-35 (“Norte Saneamento”) e a Monte Equity Partners Consultoria e 
Desenvolvimento Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob nº 28.737.858/0001-52 (“Monte Consultoria”), alienarão fiducia-
riamente 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, nos termos a serem previstos no contrato de alienação fiduciária de ações 
a ser celebrado entre a Norte Saneamento e a Monte Consultoria, na qualidade de fiduciante, a Companhia, como interveniente anuente, e os 
Debenturistas (“Contrato de Alienação Fiduciária Emissora” e “Alienação Fiduciária Emissora”) (2) a Companhia alienará fiduciariamente, me-
diante a celebração de aditivo ao Contrato de Alienação Fiduciária Emissora (“Aditivo ao Contrato de Alienação Fiduciária”), 80% (oitenta por 
cento) das ações de emissão da Hidroforte, sendo (a) 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) das ações de emissão da Hidrofor-
te que serão adquiridas dos Vendedores em decorrência da Acquisition Finance, incluindo todos os direitos e frutos delas decorrentes, bem como 
cessão fiduciária de conta vinculada na qual serão depositados os rendimentos de tais ações (“Conta Escrow Dividendos”), nos termos previstos 
no contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de alienante, a Hidroforte, na qualidade de inter-
veniente anuente e os Debenturistas (“Contrato de Alienação Fiduciária Aditado” e “Alienação Fiduciária Hidroforte”); e (b) 42,5% (quarenta e 
dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) das ações de emissão da Hidroforte, sob Condição Suspensiva (conforme termo abaixo definido); 
e (II) Cessão Fiduciária. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das e cumprimento das Obrigações Garantidas, (1) a Companhia 
cederá fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratável, (a) a Conta Escrow (“Cessão Fiduciária Conta Escrow”), nos termos a serem defini-
dos no contrato de cessão fiduciária a ser celebrado nesta data entre a Companhia, na qualidade de cedente fiduciante, os Debenturistas, o 
agente de garantias da Conta Escrow a ser definido na Escritura de Emissão (“Agente de Garantias Conta Escrow”), bem como nos termos do 
contrato de depósito a ser celebrado entre a Companhia, o Agente de Garantias Conta Escrow e o banco depositário a ser definido na Escritura de 
Emissão (“Banco Depositário Conta Escrow”); e (b) mediante a celebração de termo aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária Emissora (“Aditivo 
ao Contrato de Cessão Fiduciária”), a Conta Escrow Dividendos (“Contrato de Cessão Fiduciária Emissora” e, quando em conjunto com o Contra-
to de Alienação Fiduciária Emissora, os “Contratos de Garantia Emissora”); e (2) a Hidroforte cederá fiduciariamente, em caráter irrevogável e 
irretratável, mediante a celebração do Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como nos termos do contrato de depósito a ser celebrado 
entre a Hidroforte, os Debenturistas, o agente de garantias a ser escolhido em comum acordo entre os Debenturistas e a Companhia (“Agente de 
Garantias do Projeto”) e o banco a ser escolhido em comum acordo entre os Debenturistas e a Companhia (“Banco Depositário do Projeto” e 
“Contrato de Depósito do Projeto”, respectivamente): (i) direitos emergentes, atuais e futuros, dos contratos de concessão celebrados com muni-
cípios do Estado do Tocantins para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e/ou de água e esgotamento sanitário, conforme listados 
na Escritura de Emissão (“Contratos de Concessão”); e (ii) dos direitos creditórios, atuais e futuros, provenientes das contas a serem cedidas 
fiduciariamente (“Contas do Projeto”) no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária alterado pelo Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária (“Con-
trato de Cessão Fiduciária Aditado” e, quando em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária Emissora, o Contrato de Alienação Fiduciária 
Aditado e o Contrato de Cessão Fiduciária Emissora, doravante referidos como “Contratos de Garantia”) e, inclusive, porém não somente, as 
Aplicações Autorizadas (conforme termo a ser definido no Contrato de Cessão Fiduciária Aditado), todos compreendendo, mas não se limitando 
ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamen-
to à Companhia e/ou às Subsidiárias (conforme termo a ser definido na Escritura de Emissão), conforme o caso, incluído o direito de receber todas 
as indenizações pela extinção de qualquer contrato ou relação jurídica acima listados (em conjunto, “Direitos Creditórios Hidroforte” e “Cessão 
Fiduciária Hidroforte”, e esta quando em conjunto com a Alienação Fiduciária Hidroforte, a Alienação Fiduciária Emissora e a Cessão Fiduciária 
Emissora, as “Garantias”). (ff) Condição Suspensiva: Nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), a eficácia da Alienação Fiduciária Hidroforte de 42,5% (quarenta e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) das ações de 
emissão da Hidroforte, será condicionada à sua efetiva aquisição pela Companhia, nos termos e condições a serem descritos no Contrato de 
Alienação Fiduciária Aditado (“Condição Suspensiva”); (gg) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado 
nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; e (hh) Demais Características: As demais características das Debêntures 
e da Emissão encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais documentos a ela pertinentes. 5.2. autorizar a diretoria da Com-
panhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das delibera-
ções desta assembleia, especialmente para realização da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão e seus aditamentos, bem como ratificação 
de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela diretoria da Companhia com relação à 
Emissão. 5.3. a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela Diretoria da Companhia anterior-
mente à data desta Assembleia Geral Extraordinária. (iv) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, sendo a pre-
sente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, Norte Saneamento S.A. e Monte Equity Partners 
Consultoria e Desenvolvimento Ltda., pelo Presidente da Mesa, Sr. Júlio Cezar Troiano Zogbi, e pela secretária, Sra. Lílian de Castro Peixoto. São 
Paulo, 13 de outubro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente; Lílian de Castro 
Peixoto - Secretária. Acionistas: NORTE SANEAMENTO S.A. Por: Denis Lacerda de Queiróz - Cargo: Diretor; Por: Lucas Bittencourt Lacreta - Cargo: 
Diretor; MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Cargo: Administrador. JUCESP nº 
512.391/21-0 em 25/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A. 
CNPJ/ME: 42.973.126/0001-92 - NIRE: 35.300.573.927

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: Assembleia Geral Extraordinária da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. (“Companhia”), realizada no dia 13 
de outubro de 2021, às 11:00 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft 
Teams. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Composição 
da Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi – Presidente. Lílian de Castro Peixoto - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar o aumento de capital da 
Companhia no valor de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), sendo (a) R$ 3.325.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e 
cinco mil reais), integralizados mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de capital realizado em 09 de setembro de 2021; 
e (b) R$ 2.475.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) a serem integralizados em até 6 (seis) meses contados desta 
data. 5. Deliberações: Colocada a matéria constante da ordem do dia em votação, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas, o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), sendo que, 
destes, (a) R$ 3.325.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), são nesta data integralizados mediante a conversão de adian-
tamento para futuro aumento de capital realizado pela acionista 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 
(“Norte Saneamento”) em 09 de setembro de 2021, no mesmo montante de R$ 3.325.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), 
realizado mediante depósito em moeda corrente nacional na conta corrente da Companhia (“AFAC”); e (b) R$ 2.475.000,00 (dois milhões, 
quatrocentos e setenta e cinco mil reais) a serem integralizados pela Norte Saneamento em até 6 (seis) meses contados desta data. O au-
mento de  capital ora aprovado resultará na emissão, pela Companhia, de 5.800.000 (cinco milhões e oitocentas mil) novas ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, 
II, da Lei nº 6.404/1976, todas subscritas pela Norte Saneamento, em conformidade com o boletim de subscrição que integra a presente ata 
como Anexo I. Diante da deliberação acima, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R$ 5.801.000,00 (cinco milhões, oitocentos e um mil reais), dividido em 5.801.000 
(cinco milhões, oitocentas e uma mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Os demais acionistas da Companhia renunciam de 
forma irrevogável e irretratável ao direito que lhes é assegurado pelo Art. 171 da Lei das S.A. e anuem expressamente ao preço de emissão 
das novas ações ora estabelecido. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a 
ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.801.000,00 (cinco milhões, oitocentos e um mil reais), totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em dividido em 5.801.000 (cinco milhões, oitocentas e uma mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” 
6. Ata da Assembleia: A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária e o arquivamento do anexo na 
sede da Companhia. 7. Encerramento: 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 digitalmente por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, conforme alterada. Acionistas Presentes: Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda. (por seu administrador 
Julio Cezar Troiano Zogbi), e Norte Saneamento S.A. (por seus Diretores, Denis Lacerda de Queiróz e Lucas Bittencourt Lacreta). A presente ata 
confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 13 de outubro de 2021. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Lílian de 
Castro Peixoto - Secretária. Acionistas: 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. JUCESP 
nº 512.393/21-7 em 25/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MD Realty Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.560.826/0001-33  –  NIRE 35.300.528.522

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de outubro de 2021
Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, às 10h00, na sede social da Companhia, 
localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. Mesa: Bruno José 
Albuquerque de Castro (Presidente); e Natali Martins Rodrigues de Farias (Secretária). Convocação 
e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º da 
Lei Federal 6.404/76, por estarem presente os acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(1) a redução do capital social para restituição aos acionistas por ser julgado excessivo, nos termos do 
artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações; e (2) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia para refletir a deliberação anterior. Deliberações: Após analisadas e debatidas as matérias 
constantes da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 
(1) Aprovar a redução desproporcional do capital social da Companhia com a restituição a acionista 
majoritária por ser julgado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, que 
passa dos atuais R$ 77.334.207,00 (setenta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e 
sete reais) para R$ 71.334.207,00 (setenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sete 
reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com o cancelamento 
de 6.000.000 (seis milhões) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, representativas do 
capital social de titularidade da acionista KSM Realty I FIP Multiestratégia, detentora de 99% do capital 
social da Companhia; 1.1. Consignar que o balancete patrimonial de 30.09.2021 serve de base para 
a redução do capital social descrita no item acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.074 da 
Lei das Sociedades por Ações, durante o prazo de 60 dias contados da data de publicação da presente, 
eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão 
se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima somente se tornará 
efetiva, findo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de 
algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, 
conforme disposto no artigo 1.074 § 2º da Lei das Sociedades por Ações, ocasião que os acionistas 
deverão promover a alteração do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir a referida redução de 
capital social. 1.4. Consignar, por fim, com a devida anuência do único acionista minoritário detentor de 
0,001%, que a quantia total da redução do capital social da Companhia descrita no item 1, “(ii)” acima, 
no montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), será restituída a acionista majoritária KSM 
Realty I FIP Multiestratégia, em moeda corrente nacional. e 1.5. Ficam expressamente os membros da 
Diretoria da Companhia autorizados a tomar todas as providências que se fizerem necessárias para a 
formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for 
necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. (2) Em virtude das deliberações acima, 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações e após cumpridas as formalidades legais, o Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia passará a vigorar, com a seguinte redação: “ARTIGO 5º - O Capital Social 
da Companhia é de R$ 71.334.207,00 (setenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil e duzentos 
e sete reais), dividido em 71.334.207 (setenta e um milhões, trezentas e trinta e quatro mil e duzentas e 
sete) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi suspensa a Assembleia para lavratura desta Ata no Livro de Registro das Atas de Assembleia, 
a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. Certificamos que a presente Ata é 
cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de outubro de 2021. Mesa: Bruno José 
Albuquerque de Castro - Presidente; Natali Martins Rodrigues de Farias - Secretária.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 05 de Maio de 2021, na sede da Elual Participações S.A. (“Companhia”), 
localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510.  
2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 
3. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 
4. Mesa: Presidente: Ricardo Clemente; e Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia:  
5.1. Registrar a renúncia do Diretor sem Designação Especifica da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a eleição 
de novo membro da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e 
registrada a renúncia do Sr. Gustavo Rocha Neiva Pereira ao cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme 
termo de renúncia presente nesta ata como Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foi aprovada a 
eleição do Sr. Erik Brunno Augusto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob nº 20.349, inscrito no 
CPF/ME sob nº 031.334.914-23, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Ed. EZ 
Tower -  Torre B, 8º andar, A, São Paulo/SP, CEP:04711-904 ao cargo de Diretor sem Designação Específica da 
Companhia. O diretor foi eleito para o exercício de um mandato mandado unificado até 17/09/2023 a partir desta 
data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de posse presente nesta ata como Anexo II, o 
Diretor sem Designação Específica, ora eleito, declara: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como 
previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atender aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo  
§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente 
da Companhia, e que não tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos 
I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.1. Em consequência da deliberação aprovada acima, fica ratificada 
a atual composição da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a seguir: Diretor sem Designação Específica 
– Erik Brunno Augusto; Diretor sem Designação Específica – Ricardo Clemente. 7. Encerramento: Não havendo 
nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da 
presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da 
mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do 
Campo, 05 de Maio de 2021. Ricardo Clemente – Presidente e Fernanda Moreira Sampaio De Franco – Secretária. 
JUCESP 294.767/21-6, em 21/06/2021. Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 14:00 horas do dia 22 de abril de 2021, na sede da Elual Participações S.A. (“Companhia”), 
localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510.  
2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 
3. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no Jornal Monitor Mercantil/SP, na edição do dia 16/04/2021. 4. Presença: Compareceram os acionistas 
representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Ricardo Clemente; e 
Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 6. Ordem do Dia: 6.1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração 
para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.3. Fixar o montante 
global de remuneração dos Diretores da Companhia para o exercício de 2021. 7. Deliberações tomadas por 
unanimidade: Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da  
Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil/SP, na 
edição do dia 16/04/2021, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Passando à ordem do dia, os acionistas deliberaram 
em Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020. 7.2. Foi aprovada a proposta da Administração para contabilização do lucro líquido apurado do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 4.723.652,27 (quatro milhões, setecentos e vinte e três mil, 
seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2020 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 4.723.652,27
Constituição de Reserva Legal (236.182,61)
Constituição de Reserva de Lucros (3.365.602,25)
Distribuição de Dividendos (1.121.867,41)
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração no exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2020. 8. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou 
suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente 
assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. São Bernardo do Campo,  
22 de abril de 2021. MESA: Ricardo Clemente – Presidente e Fernando Moreira Sampaio De Franco – Secretária. 
ACIONISTA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. - José Carlos Barbosa de Magalhães e José Carlos 
Barbosa de Magalhães e Ricardo Santos Moraes de Burgos e ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. - Marco Aurélio de Alvim Costa e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe. JUCESP 255.482/21-8, em 01/06/2021. 
Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.

Governo tenta passar mensagem  
de otimismo, mas exagera no tom 
O Governo Central 

(Tesouro Nacio-
nal, Previdência 

Social e Banco Central) dis-
se que registrou o primeiro 
superávit primário para me-
ses de setembro em nove 
anos. No mês passado, o 
resultado ficou positivo em 
R$ 303 milhões. “O aumen-
to da arrecadação e a dimi-
nuição de gastos relaciona-
dos à pandemia da covid-19 
puxaram o resultado”, afir-
mou o governo.  

“A última vez em que o 
Governo Central registrou 
superávit em setembro foi 
em 2012. Na ocasião, as 
contas federais obtiveram re-
sultado positivo de R$ 1,07 
bilhão. Em setembro do 
ano passado, quando os de-
sembolsos para o combate à 
pandemia estavam no auge, 
o déficit primário atingiu R$ 
76,144 bilhões, resultado ne-
gativo recorde para o mês”, 
reportou o governo.

Segundo a pesquisa Pris-
ma Fiscal, divulgada todos 
os meses pelo Ministério da 
Economia, as instituições 

financeiras projetavam sal-
do negativo primário de R$ 
17,9 bilhões para setembro. 
“O resultado de setembro 
veio bem melhor do que o 
previsto”.

Em relação aos investi-
mentos (obras públicas e 
compra de equipamentos), 
o governo federal investiu 
R$ 4,084 bilhões em setem-
bro, queda de 81,4% em 
relação ao mesmo mês de 
2020, descontada a infla-
ção pelo IPCA. Em 2021, 
os investimentos somam 
R$ 32,484 bilhões, queda 
de 59,1% na comparação 
com o período de janeiro 
a setembro do ano passa-
do, também descontado o 
IPCA. O atraso na aprova-
ção do Orçamento de 2021, 
sancionado apenas no fim 
de abril, explica parcialmen-
te o recuo nos investimen-
tos no acumulado do ano.

O déficit primário repre-
senta o resultado negativo 
nas contas do governo sem 
considerar os juros da dívida 
pública. Com o desempe-
nho de setembro, o Governo 

Central acumula saldo deve-
dor primário de R$ 82,486 
bilhões nos nove primeiros 
meses de 2021. Esse foi o 
quinto maior saldo negativo 
para o período, só perdendo 
para o ano passado e para o 
período de janeiro a setem-
bro de 2017, 2016 e 2018, 
respectivamente.

Para este ano, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) estabelece meta de 
déficit de R$ 247,1 bilhões 
para o Governo Central, 
mas o projeto de lei aprova-
do no fim de abril permite 
o abatimento da meta de até 
R$ 40 bilhões de gastos.

Os gastos que podem ser 
deduzidos da meta estão re-
lacionados com o enfren-
tamento à pandemia de co-
vid-19. Dos R$ 40 bilhões 
autorizados pelo Congresso, 
R$ 20 bilhões destinam-se à 
saúde, R$ 10 bilhões ao pro-
grama de redução de jornada 
e suspensão de contrato e 
R$ 10 bilhões ao Pronampe, 
programa que fornece crédi-
to emergencial a micro e pe-
quenas empresas.

Um dos principais fatores 
que contribuíram para a re-
dução do déficit primário em 
setembro foi a alta na arreca-
dação do governo, que bateu 
recorde para o mês. A receita 
líquida do Governo Central 
subiu 9,3% em setembro, 
acima da inflação oficial pe-
lo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IP-
CA), na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
No mês, a receita soma R$ 
128,146 bilhões.

“A arrecadação recorde de 
setembro, influenciada pela 
recuperação da economia, 
melhorou as receitas adminis-
tradas (tributos) em R$ 17,4 
bilhões. Também contribuí-
ram para o caixa do governo 
o aumento no pagamento de 
Imposto de Renda Pessoa Ju-
rídica (IRPJ) e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) por grandes empre-
sas e a restauração das alíquo-
tas do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) para 
o crédito, que estava zerado 
no ano passado”, divulgou o 
governo.
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CIA CARIOCA DE FOMENTO
CNPJ/MF nº 27.886.787/0001-97

Balanço Patrimonial (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Findo em 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2019
Ativo 23.386.450 22.806.428
Circulante 12.323.351 11.771.022
Disponibilidade
Caixa e Banco 19.150 71.947
Imóveis à Comercializar 1.566.704 1.566.704
Consórcios 1.433.674 828.548
Outros Ativos Circulantes 9.303.823 9.303.823

Não Circulante 11.063.099 11.035.406
Empréstimos 10.622.979 11.035.406

Imobilizado: Imobilizado 440.120 -

31/12/2020 31/12/2019
Passivo 23.386.451 22.806.428
Circulante 39.913 85.490
Imposto à Pagar 39.913 -
Outras Contas à Pagar - 85.490

Não Circulante 67.294 -
Outras Contas à Pagar - LP 67.294 -

Patrimônio Líquido 23.279.244 22.720.938
Capital Social 40.000 40.000
Reserva de Capital 4.829 4.829
Lucros / Prejuízos / Acumulados 23.234.415 22.676.109

(Em reais) 
Descrição

Capital 
Social

Reserva  
de Lucros

Lucros  
Acumulados Totais

Saldo em 31/12/2019 40.000 4.829 22.676.109 22.720.938
Lucro Líquido do Exercício - - 558.306 558.306
Saldo em 31/12/2020 40.000 4.829 23.234.415 23.279.244

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE (Em reais)
31/12/2020 31/12/2019

Receita Bruta de Locação Imóveis 825.089 2.195.950
Receita Líquida 825.089 2.195.950
Receitas (despesas) Operacionais
(-) Despesas Gerais e Administrativas (117.488) (226.100)
(-) Despesas Financeiras Líquidas (1.271) (1.232)
Receitas Financeiras 9 2

Resultado Operacional 706.339 1.968.620
Resultado do Exercício antes Impostos, Contribuições 706.339 1.968.620
(-) Imposto de Renda (103.661) (172.291)
(-) Contribuição Social (44.371) (71.163)

Lucro Líquido do Exercício 558.307 1.725.166
Diretora: 

Flavia Raffaelli Marcolini - CPF 837.711.237-04
Contador: 

Ricardo Luiz da Costa - CRC - 106689/0-1-RJ - CPF 494.767.267-68

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 27.050.764/0001-48 

Balanço Patrimonial (Em R$)
31/12/2020 31/12/2019

Ativo 216.794.578 211.726.274
Circulante 168.535.656 163.468.581
Disponibilidade:Caixa e Banco 3.011.086 51.125

Aplicações Financeiras 5.741.358 3.650.440
Imóveis à Comercializar 159.783.212 159.767.016

Não Circulante 48.258.922 48.257.693
Empréstimos 23.203.059 23.201.830

Imobilizado: Imobilizado 25.055.863 25.055.863

31/12/2020 31/12/2019
Passivo 216.794.580 211.726.274
Circulante 8.534.061 8.390.373

Adiantamento de Clientes 1.318.509 2.987.436
Financiamentos Bancários 2.804.140 3.301.604
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - 1.914
Empréstimos 3.500.000 1.500.000
Outras Contas à Pagar 911.412 599.419

Não Circulante 57.529.329 53.848.026
Empréstimos e Financiamentos Bancários 40.886.330 43.116.852
Outras Contas à Pagar - LP 446.070 627.148
Lucro e Dividendos a Pagar 16.196.929 10.104.026

Patrimônio Líquido 150.731.190 149.487.875
Capital Social 41.046.828 41.046.828
Lucros / Prejuízos / Acumulados 109.684.362 108.441.047

Demonstração do Resultado - DRE (Em R$)

Demonstração das Mutações do Partimônio Líquido Findo em 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta de Locação Imóveis 20.573.260 19.638.272
Receita Líquida 20.573.260 19.638.272
Receitas (despesas) Operacionais

(-) Despesas Gerais e Administrativas (771.534) (3.123.556)
(-) Despesas Financeiras Líquidas (872.968) (408.286)
Receitas Financeiras 46 1.220.271

Resultado Operacional 18.928.804 17.326.701
Resultado do Exercício antes Impostos, Contribuições 18.928.804 17.326.701

(-) Imposto de Renda (1.059.995) (819.191)
(-) Contribuição Social (389.560) (310.581)

Lucro Líquido do Exercício 17.479.249 16.196.929

(Em R$) 
Descrição

Capital 
Social

Reserva  
de Lucros

Lucros 
Acumulados Totais

Saldo em 31/12/2019 41.046.828 - 92.244.118 133.290.946
Ajustes de Exercícios Anteriores - - (39.006) (39.006)
Lucro Líquido do Exercício - - 17.479.250 17.479.250
Saldo em 31/12/2020 41.046.828 - 109.684.362 150.731.190

Assinaturas
Diretora: Flavia Raffaelli Marcolini - CPF 837.711.237-04

Contador: Ricardo Luiz da Costa - CRC - 106689/O-1-RJ - CPF 494.767.267-68

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
CNPJ n.º 09.566.418/0001-35 - NIRE 33.3.0031311-7

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/10/2021. 1. Data, 
Hora e Local: Realizada no dia 28/10/2021, às 11:00 horas, na sede social 
da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Afrânio de 
Melo Franco, n.º 290, sala 101 - A, Leblon, CEP 22.430-060. 2. Convocação: 
Dispensada, tendo em vista a participação de Acionistas representando a 
totalidade do capital social, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Presentes acionistas 
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Presente, tam-
bém, o Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, na qualidade 
de representante da administração. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados 
pela Sra. Tania Maria Camilo. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas 
da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i) redução do capital social da Companhia, considerado excessivo 
em relação ao objeto, no montante de até R$ 120.000.000,00 (cento e vinte 
milhões de reais) (“Valor Máximo de Redução”), sem o cancelamento de 
ações, com a restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua par-
ticipação no capital social, no montante de até R$ 1,375125601por ação da 
Companhia (“Redução de Capital”); (ii) autorização para os administradores 
praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima, 
bem como ratificação dos atos já praticados com esta finalidade. 6. Delibe-
rações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, o acionista presente, representando 100% das 
ações com direito de voto, deliberou o quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura 
da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas 
das deliberações tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 
das S.A. 6.2. Aprovar a Redução de Capital, observado que, nos termos 
do artigo 174, caput e § 1º da Lei das S.A, a Redução de Capital somente 
se efetivará mediante a verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência 
de oposição de credores quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) 
dias contados da data de publicação da presente ata, ou (b)pagamento do 
crédito ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores 
que se opuserem à redução durante o prazo acima mencionado (“Data de 
Efetivação da Redução”). 6.2.1. Consignar que, na Data de Efetivação da 
Redução, será realizada nova assembleia geral extraordinária da Compa-
nhia para homologar a Redução do Capital, com base no valor efetivamente 
reduzido, observado o Valor Máximo de Redução, e alterar a redação do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o novo valor de 
capital social; 6.3. Aprovar a autorização para os administradores praticarem 
todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem 
como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração com 
esta finalidade. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente 
declarou a assembleia encerrada. Foi lavrada a presente ata, na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/10/2021. Mesa: Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Tania Maria Camilo 
- Secretária. Acionistas presentes representando a totalidade das ações de 
emissão da Companhia: 87.264.756 ações de emissão da Monteiro Aranha 
Participações Imobiliárias S.A. Monteiro Aranha S.A. - 87.264.755 ações 
ordinárias nominativas. Masa Mineração Ltda - 1 ação ordinária nominativa. 
Monteiro Aranha S.A. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - 
Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Masa 
Mineração Ltda. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. 
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARUAMA

AV. GETULIO VARGAS, 59, CENTRO - ARARUAMA
Tel.: (22) 2665-9225 - E-mail: ara02vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
COBRANÇA MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CENTRAL
EM FACE DE IRACEMA DE MORAES LIMA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO
AURENCON LIMA DE OLIVEIRA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCÕES E PARTICIPACÕES LTDA -
PROCESSO Nº 0009795-88.2008.8.19.0052, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) RODRIGO LEAL MANHAES DE SA – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - IRACEMA DE MORAES LIMA DE OLIVEI-
RA, ESPÓLIO AURENCON LIMA DE OLIVEIRA e SÓLIDA EMPRE-
ENDIMENTOS CONSTRUCÕES E PARTICIPACÕES LTDA - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA 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 encer-
rado no dia 23/11/2021 às 12:00h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação,
será encerrado no dia 30/11/2021 às 12:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de
fls. 127e): Sala 306 na Rua Henrique Macedo Soares, 137, Cen-
tro – Araruama/RJ. Inscrito no 2º Ofício do RGI sob o nº 29494.
JUSTIFICATIVA:  (...). AVALIACÃO: Avalio o imóvel acima descri-
to pelo valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco 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) (IRACEMA DE MORAES LIMA DE
OLIVEIRA, ESPÓLIO AURENCON LIMA DE OLIVEIRA e SÓLIDA
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCÕES E PARTICIPACÕES LTDA)
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 02 de se-
tembro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo
__. (ass.) RODRIGO LEAL MANHAES DE AS – Juiz de Direito.

XP INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME 16.838.421/0001-26 - NIRE 33.300.304.517

Aviso de Redução de Capital
XP INVESTIMENTOS S.A., sociedade anônima fechada com sede na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), 
Leblon, CEP 22440-032 (“Companhia”), vem informar que, em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 28 de outubro de 2021 (“AGE”), foi aprovada a redução 
de capital da Companhia no valor de R$ 335.000.000,00 (trezentos e trinta e cinco 
milhões de reais), por julgá-lo excessivo em relação ao objeto, nos termos do artigo 
173, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), mediante o cancelamento de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Eventual oposição, na forma do artigo 
174, da Lei das S.A., deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias a contar da presente 
publicação.

Novos BDRs de ETFs 
‘desembarcam’ na B3 
A First Trust, gestora 

de investimentos 
internacional, em 

parceria com o Banco B3, 
realizou nesta quinta-feira 
o toque de campainha em 
comemoração à disponi-
bilização de treze novos 
BDRs (Brazilian Deposita-
ry Receipt) lastreados em 
fundos de índices (ETFs) 
listados em bolsas norte-
americanas. Os BDRs estão 
disponíveis para negociação 
desde 15 de setembro.

Os produtos são desti-
nados ao investidor quali-
ficado e entram para a lista 
dos BDR de ETFs dis-
poníveis na B3. Esta mo-
dalidade de investimento 
permite maior exposição 
a mercados internacionais 
e diversificação em dife-
rentes setores financeiros, 
geografias e moedas, que 
transpõe as fronteiras na-
cionais sem a necessidade 
de abertura de conta no 
exterior. A regulamenta-

ção dos BDR de ETFs es-
tá em vigência desde agos-
to de 2020.

Os BDRs de ETFs são 
valores mobiliários emi-
tidos no Brasil, que pos-
suem como lastro cotas 
de ETFs emitidos no ex-
terior. Ou seja, um inves-
tidor que alocar recursos 
nesse produto, se expõe a 
fundos de índices no exte-
rior, diretamente da bolsa 
brasileira.

A First Trust, sediada 

em Wheaton, estado norte-
americano de Illinois, é a 
consultora de investimen-
tos para fundos negociados 
em bolsa (exchange-traded 
fund, ETF), fundos mútuos 
e contas administradas se-
paradamente, e presta servi-
ços de supervisão a fundos 
de investimento unitários. 
Em 30 de junho de 2021, os 
ativos sob a gestão da First 
Trust estavam avaliados 
em aproximadamente US$ 
205,61 bilhões.

Mais dois campos da Petrobras  
entram em fase vinculante

A Petrobras informou 
o início da fase vin-
culante referente à 

venda da totalidade da sua 
participação nos campos de 
Uruguá e Tambaú, perten-
centes à concessão BS-500, 
localizada na Bacia de San-
tos, no Estado do Rio de 
Janeiro.

Os potenciais comprado-
res habilitados para essa fase 
receberão carta-convite com 
instruções sobre o processo 
de desinvestimento, incluin-

do orientações para a reali-
zação de due diligence e para 
o envio das propostas vincu-
lantes.

Segundo a Petrobras, 
essa operação está alinha-
da à estratégia de gestão 
de portfólio e à melhoria 
de alocação do capital da 
companhia, visando à ma-
ximização de valor e maior 
retorno à sociedade. “A 
Petrobras segue concen-
trando cada vez mais os 
seus recursos em ativos 

em águas profundas e ul-
tra-profundas, onde tem 
demonstrado grande dife-
rencial competitivo ao lon-
go dos anos, produzindo 
óleo de melhor qualidade 
e com menores emissões 
de gases de efeito estufa”, 
destacou em texto a petro-
leira.

Os campos de Uruguá e 
Tambaú pertencem à con-
cessão BS-500, que foi ad-
quirida por meio da Rodada 
Zero da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 
Os campos estão situados 
na porção norte da Ba-
cia de Santos, entre 140 e 
160km da costa do estado 
do Rio de Janeiro, em lâmi-
na d’água que varia de 1.000 
a 1.500m. A produção dos 
campos, no ano de 2020, foi 
de aproximadamente 5 mil 
bpd de óleo e 918 mil m3/
dia de gás. A Petrobras de-
tém 100% de participação 
em ambos os campos.

China quer mais estrangeiro no mercado de títulos

A China disse que 
prorrogará a po-
lítica fiscal prefe-

rencial para investidores 
estrangeiros que investem 
no mercado de títulos da 
parte continental do país, 
como parte de seus esfor-
ços para promover a aber-
tura e atrair investimentos 
estrangeiros. A decisão foi 
comunicada na quarta-fei-
ra (27) na reunião executi-
va do Conselho de Estado 
presidida pelo premiê chi-
nês Li Keqiang.

A reunião observou que 
a China continuará a ex-
pandir a abertura, aprovei-

tar os pontos fortes de seu 
grande mercado interno e 
promover um ambiente de 
negócios mais favorável. 
Será feito mais para atrair 
investimento estrangeiro e 
estimular mais investido-
res estrangeiros a partici-
parem do desenvolvimen-
to doméstico da China 
por meio do mercado de 
títulos. “Faremos maiores 
esforços para atrair inves-
timento estrangeiro e re-
ceber investidores estran-
geiros em nosso mercado 
de títulos na parte conti-
nental”, disse Li.

Segundo a agência Xi-

nhua, a reunião decidiu 
que a política para isentar 
os investidores institucio-
nais estrangeiros do im-
posto de renda corpora-
tivo e do imposto sobre 
valor agregado sobre os 
ganhos de juros de títulos 
decorrentes do investi-
mento no mercado de tí-
tulos da parte continental 
será prorrogada até o fim 
do período do 14º Plano 
Quinquenal (2021- 2025), 
ou seja, 31 de dezembro 
de 2025.

Os departamentos com-
petentes deverão passar 
pelo processo de arqui-

vamento junto à Comis-
são Permanente a Assem-
bleia Popular Nacional, de 
acordo com as leis e re-
gulamentos, e, entretanto, 
fortalecer a regulação do 
mercado e coibir irregula-
ridades como especulação 
excessiva e manipulação 
de mercado. “Devemos 
responder de forma pro-
ativa às preocupações das 
entidades de mercado, re-
alizar ajustes cíclicos de 
forma eficaz e ancorar as 
expectativas do mercado 
para ajudar as empresas a 
sobreviver e prosperar”, 
disse Li.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV ERASMO BRAGA 115 SALAS 204, 206 e 208 – C, CENTRO
Telefone: (21) 3133-2147 - E-mail: cap07vciv@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 SILVA E COUTINHO PARTICIPA-
ÇÕES SOCIETÁRIAS E SERVIÇOS LTDA EM FACE DE COMPA-
NHIA AÇUCAREIRA DE PENAPOLIS USINA CAMPESTRE, CEL-
SO VIANA EGREJA, MARIO ALUISIO VIANA EGREJA, CAIO
GRACCO DA SILVA COZZA - PROCESSO
Nº 0063977-12.2010.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos
os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) -  COMPANHIA AÇUCAREIRA DE
PENAPOLIS USINA CAMPESTRE, CELSO VIANA EGREJA, MA-
RIO ALUISIO VIANA EGREJA, CAIO GRACCO DA SILVA COZZA
- que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔ-
NICO/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 antece-
dência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a ava-
liação, que será encerrado no dia 23/11/2021 às 15:00h, e, o
Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avalia-
ção, será encerrado no dia 30/11/2021 às 15:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de
fls. 684e): Lote de Terreno nº 13, Quadra 13, do Loteamento
denominado Jardim Vitória Bauru/SP, sob a matrícula 20528,
1º Ofícial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e
Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru, Estado De
São Paulo. JUSTIFICATIVA: (...) AVALIO o imóvel em R$
115.000,00 (Cento e quinze mil reais)
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessa-
dos, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando
o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (COMPANHIA AÇUCAREIRA
DE PENAPOLIS USINA CAMPESTRE, CELSO VIANA EGREJA,
MARIO ALUISIO VIANA EGREJA, CAIO GRACCO DA SILVA
COZZA) 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 EN-
CONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SIN-
DICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) DEBORA MARIA BAR-
BOSA SARMENTO – Juiz de Direito.

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

RUA GENERAL DIONÍSIO 764 203-A
JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO

Tel.: (21) 3661-9255 / (21) 3661-9169 -
E-mail: dcx03vciv@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 MARIA HELENA DE JESUS VIEIRA
MONTEIRO EM FACE DE MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO SOA-
RES E FERNANDO SOARES MONTEIRO - PROCESSO
Nº 0006475-70.2001.8.19.0021, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ELIZABETH MARIA SAAD – 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)
- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO SOARES E FERNANDO SOA-
RES MONTEIRO - que será realizado o público Leilão pelo Lei-
loeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALI-
DADE 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 23/11/2021 às 11:40h, e, o Segundo
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será
encerrado no dia 30/11/2021 às 11:40h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de
fls. 329e): Imóvel na Rua Caibar Schutel, nº 520 e 540 (RUA
ITACOLOMI) lotes de terrenos 52 e 54 - Vila Itamarati – DU-
QUE DE CAXIAS/RJ. imóveis inscritos no RGI sob o nº 27849
(Lote 52) 30891 (Lote 54) e no IPTU sob o nº 1 2 059 042 001
e C.L. 1027309. JUSTIFICATIVA:  (...) AVALIAÇÃO INDIRETA, pro-
porcionalmente, avalio o bem descrito conforme boletim de
cadastro imobiliário apresentado, em R$ 270.000,00 (duzen-
tos e setenta mil reais) cada lote, perfazendo o total de R$
540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais).
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessa-
dos, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando
o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (MARIA DA CONCEIÇÃO
PINTO SOARES E FERNANDO SOARES MONTEIRO) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermé-
dio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AU-
TOS, 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 02 de
setembro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia,
subscrevo __. (ass.) ELIZABETH MARIA SAAD – Juiz de Direito.

NOVO RIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ n.º 12.293.642/0001-05 - NIRE 33.3.0029422-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/10/2021. 1. Data, 
Hora e Local: Realizada no dia 28/10/2021, às 10:00 horas, na sede social 
da Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Afrânio de 
Melo Franco, n.º 290, sala 101 - A, Leblon, CEP 22.430-060. 2. Convocação: 
Dispensada, tendo em vista a participação de Acionistas representando a 
totalidade do capital social, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Presentes acionistas 
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Presente, tam-
bém, o Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, na qualidade 
de representante da administração. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados 
pela Sra. Tania Maria Camilo. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas 
da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i) redução do capital social da Companhia, considerado excessivo em 
relação ao objeto, no montante de até R$ 64.800.000,00 (sessenta e quatro 
milhões e oitocentos mil reais) (“Valor Máximo de Redução”), sem o cance-
lamento de ações, com a restituição de valor aos acionistas, na proporção de 
sua participação no capital social, no montante de até R$ 0,514489877 por 
ação da Companhia (“Redução de Capital”); (ii) autorização para os adminis-
tradores praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações 
acima, bem como ratificação dos atos já praticados com esta finalidade. 
6. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, o acionista presente, representando 
100% das ações com direito de voto, deliberou o quanto segue: 6.1. Aprovar a 
lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição 
apenas das deliberações tomadas e sua publicação com a omissão das assi-
naturas dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da 
Lei das S.A. 6.2. Aprovar a Redução de Capital, observado que, nos termos 
do artigo 174, caput e § 1º da Lei das S.A, a Redução de Capital somente 
se efetivará mediante a verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência 
de oposição de credores quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) 
dias contados da data de publicação da presente ata, ou (b)pagamento do 
crédito ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores 
que se opuserem à redução durante o prazo acima mencionado (“Data de 
Efetivação da Redução”). 6.2.1. Consignar que, na Data de Efetivação da 
Redução, será realizada nova assembleia geral extraordinária da Compa-
nhia para homologar a Redução do Capital, com base no valor efetivamente 
reduzido, observado o Valor Máximo de Redução, e alterar a redação do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o novo valor de 
capital social; 6.3. Aprovar a autorização para os administradores praticarem 
todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem 
como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração com 
esta finalidade. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente 
declarou a assembleia encerrada. Foi lavrada a presente ata, na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/10/2021. Mesa: Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Tania Maria Camilo 
- Secretária. Representante da Administração: Sergio Francisco Monteiro 
de Carvalho Guimarães. Acionista Presente representando a totalidade das 
ações de emissão da Companhia: 125.950.000 ações de emissão da Novo 
Rio Empreendimento Imobiliário S.A. Monteiro Aranha Participações Imo-
biliárias S.A. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. 
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor.

QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular do Cartório da 46ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Sl 337C, 
339C, 341C CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-
2222, e-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, 
de nº 0080196-27.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
CARANDÁ em face de ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS; 
ESPÓLIO DE JACY BRAGA DOS SANTOS, objetivando intimação. Assim, 
pelo presente edital INTIMA os réus ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO 
DOS SANTOS e ESPÓLIO DE JACY BRAGA DOS SANTOS, que se 
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias 
pagarem o valor de R$ 17.605,76 (dezessete mil, seiscentos e cinco reais 
e setenta e seis centavos), na forma do art. 523 e §§, do CPC. Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, trinta de julho de dois mil e vinte 
e um. Eu, Rafaela Pereira Batista Costa - Técnico de Atividade Judiciária - 
Matr. 01/29298, digitei. Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular.

TRIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA NO 
PRESENTE FEITO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: O MM Juiz de Direito Dr.(a) Flavia Justus - Juiz em Exercício do 
Cartório da 32ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, na forma da Lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de “ Procedimento 
Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Condomínio “ 
nº 0157400-94.2008.8.19.0001 (2008.001.154904-4) em curso neste Juízo, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o 
executado a seguir relacionado MALHARIA MASTER LTDA, para ciência da 
Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu sobre o bem descrito no Auto de 
Penhora e Avaliação constante às fls. 243 SOBRE A PENHORA DE FOLHAS 
228 E 229 REALIZADA NO PRESENTE FEITO , ficando cientes do prazo 
de 20 DIAS para oferecerem os embargos que tiverem na forma da lei, nos 
termos do Art. 738 da Lei 11382 e de que este Juízo funciona na Av. Erasmo 
Braga, 115, Sala 312, 314, 316 D, CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro 
– RJ, Tel.: 3133-2388, e-mail: cap32vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021. Eu, Raquel da Silva Blazutti - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29113, digitei. E eu, Sonilda da Silva 
Teixeira - Chefe de Serventia - Matr. 01/31480, o subscrevo.

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter - Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 
201, 203, 205 A, CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 
3133-2246, e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Despejo - Despejo Por Infração Contratual / Locação de Imóvel 
/ Espécies de Contratos, de nº 0164866-56.2019.8.19.0001, movida por 
MIOCO FOSHINA em face de RENATA SOUZA DE FRANÇA, objetivando 
INTIMAÇÃO . Assim, pelo presente edital INTIMA o réu RENATA SOUZA 
DE FRANÇA, identidade nº 09340204-4, CPF nº 085.341.387-88, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para nos termos do art. 523 do 
CPC/2015, para que efetue o pagamento do valor de R$ 40.407,16 (quarenta 
mil quatrocentos e sete Reais e dezesseis centavos), com acréscimos legais, 
no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação da multa prevista e fixação 
de honorários advocatícios nesta fase de execução, Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, vinte e um de junho de dois mil e vinte e um. Eu, 
Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E eu, 
Marcia Teixeira Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo.

QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juiz Titular do Cartório da 42ª Vara Cível 
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo 
de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 310B, 312B e 314B, CEP: 
20210-030 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-3014, e-mail: cap42vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Cobrança 
de Aluguéis - Sem despejo / Locação de Imóvel / Espécies de Contratos / 
Obrigações, de nº 0140036-80.2006.8.19.0001 (2006.001.145858-6), movida por 
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS DIREITOS AUTORAIS em face de MARCELE 
CLAUDINO DE SOUZA; JOSE RICARDO DA CUNHA, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu MARCELE CLAUDINO DE SOUZA; 
JOSE RICARDO DA CUNHA e seus eventuais herdeiros/sucessores, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, AOS SETE DIAS 
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. Eu, Rubens Claudio de Miranda Junior 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31866, digitei. E eu, Marcos Wilson 
Rodrigues da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28061, o subscrevo.

ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.151.291/0001-78 - NIRE 33.300.284.958
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 2.7.2021
Data, Hora e Local: Em 2.7.2021, às 16h50, na sede social, Avenida Rio de 
Janeiro, 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Mesa: 
Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quorum 
de Instalação: Totalidade do capital social. Edital de Convocação: 
Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: I. eleger, para o 
cargo de Diretor Gerente da Sociedade, o senhor Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, 
CPF 756.039.427/20, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, CEP 06472-900. 
O Diretor eleito: 1) preenche as condições previstas na Resolução CNSP 
nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; 
2) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos 
de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei 
6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 3) terá mandato 
coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos 
novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no ano de 2024. Em consequência, a Diretoria da Sociedade 
fica assim composta: Diretor-Presidente: Ney Ferraz Dias, brasileiro, 
casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, 
com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, 
Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes: Américo 
Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, 
CPF 749.510.847-91, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, 
brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20; 
Diretores: Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG 
63.978.640-6 SSP/SP, CPF 261.708.518-05; Pedro Bosquiero Junior, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-
SP, CPF 066.651.518-24, todos com endereço profissional na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, 
CEP 06472-900; Saint’Clatir Pereira Lima, brasileiro, divorciado, atuário, 
RG 08.160.742-6/IFP-RJ, CPF 038.025.307-05, com endereço profissional 
na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20931-675; e Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 
50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97, com endereço profissional na 
Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, 
SP, CEP 06472-900; II. ratificaram, perante à Superintendência de Seguros 
Privados- SUSEP, as seguintes designações de Diretor: • Gedson Oliveira 
Santos - pela implementação de controles internos das atividades da 
Sociedade; pelos controles internos específicos para a prevenção contra 
fraudes; e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, 
que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores; • Vinicius Marinho da Cruz - pelo acompanhamento, supervisão 
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e como 
responsável administrativo-financeiro; • Ney Ferraz Dias - pela contratação 
e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles 
prestados; e pelo registro das operações de Seguros (Resolução CNSP 
nº 383 de 20.3.2020); • Saint’Clair Pereira Lima - pela Área Técnica de 
Seguros; pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros 
aceitos; pelo atendimento a Política de Conduta no Relacionamento com 
os Clientes (Resolução CNSP nº 382, de 4.3.2020); e como Diretor de 
Relações com a SUSEP. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, 
sendo aprovada por todos os presentes e assinada. aa) Presidente: 
Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco 
Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson 
Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Declaração: Declaramos para os 
devidos fins que a presente é cópia fíel da Ata original lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Jucerja 
- Certifico o arquivamento em 21/10/2021 sob o nº 00004549591.

Renegociação de dívidas  
durante todo mês de novembro 
Mutirão da Febraban e BC inclui educação financeira

Devedores poderão 
negociar e quitar 
seus débitos em 

atraso de 1º a 30 de novem-
bro. A Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban) e 
bancos associados em par-
ceria com o Banco Central 
do Brasil, Senado Federal 
e Secretária Nacional do 
Consumidor (Senacon) es-
tarão juntos no ‘Mutirão Na-
cional de Negociação de Dívidas 
e Educação Financeira’.

Poderão fazer parte da ne-
gociação de dívidas que não 
possuem bens dados em ga-
rantia; que estejam em atraso 
e em nome de uma pessoa 
natural; e que também te-
nham sido contraídas de ban-
cos ou financeiras.

Uma página específica 
(mutirão.febraban.org.br) foi 
desenvolvida para esta prepa-
ração prévia, com o objetivo 
de direcionar o consumidor 
por caminhos de orienta-
ção financeira até o envio de 
propostas de negociação na 
plataforma de mediação de 
conflitos consumidor.gov.br, 
sistema criado pela Senacon 
e que conta com a adesão de 
mais de 160 instituições fi-
nanceiras.

Na página mutirão.fe-
braban.org.br, entre outras 
ferramentas, o interessado 
encontrará link para o Re-
gistrato, sistema do Banco 
Central por meio do qual 
é possível acessar, entre 

outros, o Relatório de Em-
préstimos e Financiamentos 
(SCR), que contém a lista de 
dívidas em seu nome junto 
às instituições financeiras.

“É uma ação conjunta 
que não apenas contribui 
para o reestabelecimento 
do equilíbrio financeiro das 
famílias, mas, principalmen-
te, promove a educação fi-
nanceira, que é fundamen-
tal para que o consumidor 
consiga evitar o endivida-
mento de risco, tenha mais 
informações sobre produ-
tos e serviços bancários e 
melhore sua saúde finan-
ceira. Por meio do site da 
campanha é possível fazer 
desde o rastreio de dívidas 
em todo o sistema finan-
ceiro nacional; calcular o 
quanto do orçamento pes-
soal pode ser destinado ao 
pagamento mensal em uma 
negociação; consultar o seu 
índice de Saúde Financeira 
(ISF), até o envio final de 
propostas de acordo às ins-
tituições credoras na plata-
forma consumidor.gov.br”, 
explica o presidente da Fe-
braban, Isaac Sidney.

Limpar nome

“Temos uma dívida so-
cial enorme com os pobres. 
O nome é o que uma pes-
soa tem de mais importan-
te. Apoiar estas pessoas é 
um ato de justiça. Sem elas a 

economia não avança”, res-
salta a senadora Katia Abreu 
(PP-TO), que se empenhou 
pessoalmente para apoiar o 
mutirão em 2021 e garantir 
a participação do Senado Fe-
deral na iniciativa.

O foco em educação 
financeira é um dos dife-
renciais da iniciativa deste 
ano, que pretende auxiliar 
os devedores a se prepa-
rar para a negociação em 
si, com informações sobre: 
como descobrir quais são 
suas dívidas, quando vale 
a pena participar do muti-
rão e quanto do orçamento 
poderá ser destinado ao pa-
gamento dessas dívidas no 
momento da negociação.

Preparação

De acordo com Maurí-
cio Moura, diretor de Re-
lacionamento, Cidadania e 
Supervisão de Conduta do 
Banco Central, “demos ên-
fase na preparação da nego-
ciação para auxiliar o cida-
dão a conhecer suas dívidas 
e assim avaliar se sua parti-
cipação no mutirão é apro-
priada e também a identi-
ficar qual o valor mensal 
máximo que ele pode pagar 
no acordo. Esperamos que 
a iniciativa gere acordos 
mais efetivos para o cida-
dão, reduzindo o risco de 
reincidência do problema.”

“O mutirão promove a 

educação para o consumo, o 
acesso ao crédito responsável 
e a reinserção do consumidor 
no mercado, por meio da re-
negociação das suas dívidas, 
eixos essenciais para pro-
moção do desenvolvimento 
econômico. O trabalho inte-
grado envolvendo a Febra-
ban, Banco Central, o Sena-
do Federal, e o Ministério da 
Justiça por meio da Secretaria 
Nacional do consumidor é 
um exemplo internacional 
de boas práticas, promove a 
maior plataforma de auto-
composição de conflitos de 
consumo do mundo (consu-
midor.gov.br) e mostra nosso 
compromisso com a socieda-
de e com as recomendações 
internacionais que o Brasil 
aderiu”, diz a secretária Na-
cional do Consumidor, Julia-
na Domingues.

Após acessar a página mu-
tirão.febraban.org.br – etapa 
opcional -, para iniciar de 
fato a negociação de uma 
dívida em atraso, o primeiro 
passo é realizar o registro na 
plataforma consumidor.gov.
br por meio de login e senha, 
preenchendo um cadastro 
com dados pessoais, e-mail, 
telefone. Após finalizar o re-
gistro, é preciso selecionar a 
instituição com a qual deseja 
negociar e relatar o pedido 
de negociação. O banco tem 
o prazo de 10 dias para ana-
lisar a solicitação e apresentar 
uma proposta.
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