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Mercado 
de luxo tem 
recuperação em 
forma de V

Em contraste com os 45 milhões 
de pessoas passando fome no mun-
do ou que não tem dinheiro para 
comprar alimentos, segundo as 
Organizações das Nações Unidas 
(ONU), o mercado global de bens 
pessoais de luxo voltou com força, 
experimentando uma recuperação 
em forma de “V” em 2021.

De acordo com a 20ª edição do 
estudo “Luxury Goods Worldwide 
Market Study Fall 2021”, da Bain 
& Company, após uma forte con-
tração em 2020, o mercado de luxo 
deve crescer 29%, atingindo € 283 
bilhões até o fim de 2021. Isso re-
presentaria aumento do tamanho 
do mercado em 1% em compara-
ção com os mesmos patamares de 
2019. A Bain estima que esse mer-
cado pode chegar a € 380 bilhões 
até 2025, com crescimento susten-
tado de 6% a 8% ao ano.

Quando se inclui, além de bens, 
serviços (como viagens, restau-
rantes e hospedagens), o mercado 
geral de luxo ainda está abaixo dos 
níveis de 2019, atingindo aproxi-
madamente € 1,1 trilhão.

O mercado de luxo foi impul-
sionado pela retomada do consu-
mo local, especialmente nos mer-
cados da China e dos EUA, e pela 
força consistente do canal online. 
Os clientes mais jovens (Geração 
Y e Geração Z) continuam impul-
sionando o crescimento e, juntos, 
devem perfazer 70% até 2025.

As Américas são agora o maior 
mercado global de luxo, repre-
sentando € 89 bilhões (ou 31% 
do mercado global). A China, por 
sua vez, agora representa € 60 bi-
lhões (21%).

País perde 54% de óleo 
com licitação no pré-sal
Exigência de óleo lucro é muito inferior ao padrão mundial

Em 17 de dezembro, será 
realizada a 2ª Rodada de 
Licitações do Excedente 

da Cessão Onerosa, quando serão 
ofertados os blocos de Atapu e 
Sépia. Os campos da cessão one-
rosa têm volumes recuperáveis 
muito maiores que 5 bilhões de 
barris previstos no contrato de 
cessão onerosa entre a União e a 
Petrobras. Os volumes adicionais 
podem ser de 15,2 bilhões de bar-
ris, ou seja, os campos podem ter 
um volume recuperável total de 
20,2 bilhões de barris.

“Em vez de fazer uma parceria 
com a Petrobras e ser a proprie-
tária de até 15,2 bilhões de barris, 
a União decidiu licitar essas áreas 
sob o regime de partilha de pro-
dução”, critica Paulo César Ribei-
ro Lima, que foi engenheiro da 
Petrobras e consultor legislativo 
da Câmara dos Deputados.

No regime de partilha de pro-
dução, a União recebe royalties 
(15%) e um percentual de óleo lu-
cro. No caso do campo de Atapu, 
o óleo lucro poderá ser de somen-
te 5,89%. Em relação ao campo 
de Sépia, o mínimo para a União 
poderá ser de somente 15,02%. 
“O padrão internacional do óleo 
lucro para o governo em campos 
como os da cessão onerosa é su-
perior a 60%”, explica Ribeiro Li-
ma.

“É difícil imaginar”, continua o 
especialista, “que outro país se dis-
ponha a receber apenas 23,24% de 
óleo lucro no campo mais produ-
tivo do mundo (Búzios) e a licitar 
um bloco como Atapu com exi-
gência de óleo lucro mínimo para 
o governo de somente 5,89%”.

Na 1ª Rodada de Licitações 
do Excedente da Cessão Onero-
sa, realizada em 6 de novembro 

de 2019, foram arrematados os 
blocos de Búzios e Itapu. Entre 
os seis poços mais produtivos do 
Brasil, quatro estão localizados 
em Búzios e dois estão localizados 
em Atapu.

Atualmente, Búzios, o campo 
mais produtivo do mundo, e Itapu 
estão produzindo sob dois regi-
mes fiscais: cessão onerosa e par-
tilha de produção. No regime de 
cessão onerosa os royalties são de 
apenas 10% e não há pagamento 
de participação especial.

“Apesar de haver 11 empresas 
habilitadas para a 2ª Rodada de 
Licitações do Excedente da Ces-
são Onerosa, o cenário é similar 
ao da 1ª Rodada: baixa concorrên-
cia, baixo óleo lucro para a União, 
baixa geração de empregos no 
Brasil e alta rentabilidade para as 
empresas petrolíferas”, lamenta o 
ex-consultor legislativo.

Vendas do mercado imobiliário caem 9,5%

O aumento no custo dos 
insumos da construção 
civil e a queda no poder 

de compra das famílias impac-
taram os números do mercado 
imobiliário no país e as vendas de 
imóveis novos tiveram queda de 
9,5% no terceiro trimestre deste 
ano, frente ao mesmo período do 
ano passado. Em relação ao se-
gundo trimestre de 2021, a queda 
foi de 11,2%.

Os dados são da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção 
(CBIC) que apresentou nesta se-

gunda-feira os Indicadores Imobi-
liários Nacionais, estudo que traz 
informações sobre lançamentos, 
vendas, oferta final, preço, além 
da participação do programa Casa 
Verde e Amarela no setor. A pes-
quisa foi realizada em 162 cidades, 
sendo 20 capitais.

No acumulado do ano, entre-
tanto, houve aumento de 22,6% 
nas vendas, se comparado com 
o período de janeiro a setembro 
de 2020. “O primeiro semestre 
já nos deu um gás e o ano vai fe-
char bom, mas o terceiro trimes-

tre mostra queda muito forte nas 
vendas”, disse o presidente da 
CBIC, José Carlos Martins, duran-
te coletiva virtual para apresentar 
os dados.

Segundo ele, a inflação de ma-
teriais e máquinas, pelo Índice 
Nacional de Custo da Construção 
(INCC), calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), já passa de 
30% no período de pandemia, e 
os custos não foram repassados 
totalmente aos compradores, ou 
seja, ainda há margem para au-
mento no preço dos imóveis.

Inflação explode 
no Brasil e 
ameaça risco  
de crédito

A inflação deve permanecer 
elevada na América Latina, ali-
mentada pelo impacto da depre-
ciação cambial, da alta dos preços 
das commodities, da recuperação 
do consumo, do rompimento das 
cadeias produtivas e da crise de 
energia. Maiores rendimentos 
dos EUA podem pressionar ain-
da mais o câmbio e causar repas-
se da inflação de importação, de 
acordo com estudo do Swiss Re 
Institute.

A recente piora da dinâmica 
inflacionária também aumentou 
os riscos de estagflação (alta in-
flação, baixo crescimento e alto 
desemprego) para os próximos 
anos, especialmente no Brasil. 
A inflação do Brasil subiu no-
vamente em outubro, 10,7% 
no comparativo anual contra 
10,3% no comparativo anual 
em setembro.

A estimativa do instituto suíço 
é que os preços brasileiros subam 
9% este ano, muito acima da in-
flação esperada para as principais 
economias da América Latina: 
Chile (3,95%), Colômbia (3,94%) 
e México (5,75%).

“Os níveis da dívida em rela-
ção ao PIB aumentaram na região 
no ano passado devido à crise da 
Covid, e não se espera que dimi-
nuam no curto prazo. O baixo 
crescimento econômico para os 
próximos anos é uma ameaça ao 
ajuste fiscal necessário somado 
aos grandes desequilíbrios fiscais 
existentes antes da pandemia, es-
pecialmente no Brasil”, analisa o 
instituto.

Essa situação, então, levan-
ta dúvidas sobre a sustentabili-
dade da dívida de longo prazo 
e aumenta os riscos de crédito 
soberano, podendo levar a rebai-
xamentos de classificação. A Co-
lômbia perdeu sua classificação 
de grau de investimento da Fitch 
e S&P este ano”, exemplifica o 
Swiss Re Institute.

Como já previa o Monitor 
Mercantil, há três meses, a infla-
ção em 2021 deve superar os dois 
dígitos. O mercado financeiro, 
nesta segunda-feira, projeta que 
o IPCA, a inflação oficial, fecha-
rá em 10,12% neste ano. É a 33ª 
elevação consecutiva da projeção. 
A estimativa está no Boletim Fo-
cus, pesquisa semanal feita pelo 
Banco Central junto ao mercado 
financeiro para avaliar a expecta-
tiva dos bancos.

A projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano 
(PIB) foi reduzida de 4,88% para 
4,8%. Página 3 e 6
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Por Umberto 
Tedeschi

Durante o primeiro 
semestre de 2021, 
os ciberataques 

contra empresas brasileiras 
aumentaram 220% segun-
do a consultoria Mz. Nosso 
país é o 5° do mundo que 
mais sofreu com ataques de 
ransomware. Sem dúvidas, 
o Brasil está na mira dos 
hackers, mas apenas um ter-
ço das empresas se protege 
contra ataques.

No dia 19 de agosto, os 
sistemas das Lojas Renner 
foram infectados por um 
ransomware. Servidores da 
empresa em Porto Alegre e 
São Paulo foram encriptados, 
e o valor de resgate estaria 
em torno de US$ 1 bilhão.

Um mês antes, a subsidi-
ária da JBS na América do 
Norte precisou fechar tem-
porariamente seus frigorífi-
cos ao ser vítima do mesmo 
tipo de ataque virtual. E o 
acesso aos dados só foram 
“liberados” depois do paga-
mento de US$ 11 milhões 
em bitcoins para os crimi-
nosos.

As ameaças aos dados 
da sua empresa são reais e 
vêm em todas as formas e 
tamanhos. O home office, 
sem dúvida, tornou a infra-
estrutura mais sensível a in-
vasões, mas há outros tipos 
de danos a serem levados 
em conta, como o roubo ou 
furto de equipamentos do 
escritório ou mesmo de co-
laboradores que estavam se 
deslocando. Não se esqueça 

também da possibilidade de 
incêndios, inundações ou 
mesmo panes na rede elétri-
ca que danifiquem os equi-
pamentos.

Você não compraria um 
carro sem pensar em fazer 
um seguro; então, por que 
teria um negócio sem pensar 
em um Disaster Recovery 
Plan (Plano de Recupera-
ção de Desastres, em por-
tuguês)? A recuperação de 
desastres é uma parte cru-
cial da estratégia de todas as 
empresas e, sem ela, você se 

abre para uma potencial per-
da catastrófica não apenas 
de dados, mas também da 
imagem da empresa.

Se sua organização não 
possui um Disaster Reco-
very Plan, é de extrema 
urgência pensar na sua ela-
boração. Sem um Plano de 
Recuperação de Desastres, 
você coloca a empresa em 
risco não apenas de ter que 
começar do zero em ques-
tão dos dados perdidos, 
mas também de enfrentar 
um caro processo de recu-
peração da imagem.

As ações da Renner ca-
íram 0,85% logo após o 
ocorrido. E o fenômeno 
também foi sentido por ou-
tras empresas que também 
sofreram o mesmo tipo de 
ataque: o Laboratório Fleury 

registrou queda de 2,41%, e 
o Grupo Ultrapar, 0,5%.

Cada organização é dife-
rente, portanto seu plano 
de recuperação de desastres 
de TI deve ser tão extenso 
quanto sua empresa exige. 
Ele precisa levar em conta 
os pilares tecnologia, pro-
cessos, pessoas e comuni-
cação. O mais importante é 
agir rapidamente e mitigar 
possíveis danos ao ambien-
te e à imagem.

Embora tentemos nosso 
melhor para nos preparar e 
evitar que o pior aconteça, 
há coisas que estão fora de 
nosso controle. O melhor 
curso de ação é ter um pla-
no para reduzir o impacto 
de um desastre em seus ne-
gócios.

Minha marcante vivên-

cia em multinacionais de 
grande porte me mostrou 
que, apesar da complexida-
de analítica que um DRP 
exige, seu benefício começa 
muito antes de sua eventu-
al utilização, pois o simples 
exercício a partir de um mo-
delo estruturado já mapeia 
os riscos iminentes.

Já as organizações que 
não têm um plano de re-
cuperação de desastres em 
vigor muitas vezes nunca 
se recuperarão dos custos 
envolvidos na recuperação. 
Não coloque sua empresa 
nessa posição!

Umberto Tedeschi é CEO da Abile 

Consulting Group, embaixador da 

Leader X e chairman of  the board 

da Agência Brasileira de Inovação e 

Desenvolvimento Sustentável (Abids).

Por Edoardo 
Pacelli

Se considerarmos o 
impacto das energias 
renováveis do ponto 

de vista da geração de tra-
balho, podemos examinar o 
que aconteceu no mundo. 
Até o momento, só nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
já são 2,7 milhões de em-
pregos criados no setor da 
energia limpa, ou seja, um 
verdadeiro motor de gera-
ção de empregos: para cada 
milhão de dólares investi-
do em transição energética, 
nos EUA, na verdade, em 
média 16,7 empregos ver-
des são gerados, o que sig-
nifica, mais de três vezes os 
5,3 empregos, por milhão 
de dólares, criados pelas 
indústrias tradicionais de 
combustíveis fósseis.

Na literatura anglo-saxô-
nica, há vários anos, fala-se 
de green jobs, literalmente 
“empregos verdes”. Uma 
definição que, a princípio, 
pode parecer forçada, mas 
que entrou no jargão jor-
nalístico e empresarial para 
definir a macrocategoria 
das profissões destinadas 
a serem criadas ou rees-
truturadas pelos processos 
de transição energética, in-

cluindo, portanto, também, 
os dos novos mercados que 
a sustentabilidade vai ofere-
cer.

A posição de gerente de 
mobilidade de uma empre-
sa de transporte pode ser 
definida como um green job, 
mas também a de um en-
genheiro que projeta ma-
teriais de construção eco 
sustentáveis. O mecânico 
que opta por se tornar um 
“mecatrônico”, assim co-
mo o técnico especialista 
na gestão e instalação de 
redes sustentáveis, pode sê-
-lo. Haverá posições ligadas 
à agricultura local, culinária 
sustentável e agroalimentar 
“circular”.

Mas muitos empregos 
estarão ligados à digitaliza-
ção e à alta tecnologia: des-
de as profissões no setor 
do design, da concepção 
e da produção de veículos 
eficientes, ao desenvolvi-
mento de novos sistemas 
de transporte, baseados na 
digitalização, como o sha-
ring (partilha) de automó-
veis e bicicletas, até a defi-
nição de economia circular. 
A sociedade de transição 
energética será uma socie-
dade altamente qualificada. 
A economia compartilhada 
já está ganhando impulso, 

que agora acabou alcan-
çando destaque, graças a 
empresas inovadoras como 
Uber, Airbnb ou BlaBla-
Car.

Este tipo de economia 
é aplicável a vários setores 
econômicos. A sharing eco-
nomy, isso é, economia da 
partilha, é um conceito que 
se tem afirmado nas últi-
mas décadas, declinado, de 
várias formas, e aplicado a 
diversos setores econômi-
cos e sociais. Sobretudo, no 
início, o próprio termo eco-
nomia partilhada foi motivo 
de debate a nível internacio-
nal, precisamente porque o 
fenômeno é recente e a área 
conceitual a que se refere é 
vasta e variada.

Assim, uma série de de-
finições contíguas, análo-
gas ou paralelas foram de-
senvolvidas: da economia 
ponto a ponto à economia 
colaborativa, da economia 
gigantesca à economia sob 
demanda, até ao consumo 
colaborativo. Termos usa-
dos, às vezes, indistinta-
mente, mas que, de acordo 

com especialistas, indicam 
atividades ligeiramente (ou, 
às vezes, substancialmente) 
diferentes.

Nos últimos tempos, o 
fenômeno da sharing mobili-
ty, mobilidade compartilha-
da, tem se firmado, o que 
podemos considerar um 
subconjunto da economia 
compartilhada: a possibili-
dade de se deslocar de um 
lugar para outro por meio 
de veículos compartilhados, 
como compartilhamento 
de carros, de bicicletas, de 
scooters, mas também car 
pooling – carona solidária – 
e métodos semelhantes de 
compartilhamento.

Hoje, o usuário que pega 
uma bicicleta, encontrada 
na rua, na qual pode andar 
após receber a autorização 
telemática, não sabe que 
está simplesmente fazendo 
bike sharing, o sharing mobility, 
que nada é senão compar-
tilhando bicicletas, ou com-
partilhando mobilidade!

Citando a Itália como 
exemplo, escreve a Wise 
Society, revista online dedi-
cada a melhorar a qualidade 
de vida, em uma chave ética 
e sustentável, de fato, que 
“empregos verdes, na Itália, 
são caracterizados por um 
nível mais alto de qualifica-

ções exigidas: em um caso 
entre três (35,2%), exige-se 
um nível de ensino supe-
rior; uma grande diferença 
em relação a outras figuras 
profissionais (9,8%)”.

Dos “profissionais ver-
des” as empresas esperam 
não só uma formação su-
perior, mas também expe-
riência específica na pro-
fissão e estão prontas para 
garantir maior estabilidade 
contratual: “As contrata-
ções permanentes, de fato, 
ultrapassam os 49,2%, no 
caso dos empregos verdes, 
quando nas restantes das 
demais profissionalidades 
essa participação cai para 
25,7%”.

A partir de 2018, de acor-
do com o relatório sobre a 
economia verde da Symbo-
la Foundation – a fundação 
que promove e agrega a 
Qualidade Italiana – os se-
tores ligados à sustentabili-
dade ocupavam aproxima-
damente 13% da força de 
trabalho, empregando cerca 
de 3 milhões e 100 mil pes-
soas.

Mas as perspectivas de 
crescimento são amplas no 
mundo todo. Em contra-
partida, haverá um segundo 
problema: evitar a perda de 
empregos tradicionais, de 

setores em vias de demissão 
ou de funcionários afetados 
pela passagem das empre-
sas, rumo a novos paradig-
mas energéticos e à digita-
lização.

Os empregos verdes só 
criarão verdadeiramente o 
desenvolvimento do em-
prego se as empresas, insti-
tuições e escolas investirem 
recursos e energia na pro-
moção e desenvolvimento 
de competências, na requa-
lificação e no fortalecimen-
to geral do sistema, sem 
deixar ninguém para trás, 
fortalecendo a capacidade 
de atualizar competências e 
habilidades.

Isto é o reskilling, a capa-
cidade de adaptar o que o 
funcionário já tem, às no-
vas necessidades da era de 
trabalho digital. Indepen-
dentemente da idade ou da 
experiência, é preciso en-
tender que a transformação 
digital não tem volta e vem 
fazendo com que tudo se 
transforme em ritmo cada 
vez mais acelerado.  Isso, 
igualmente, significa alcan-
çar um verdadeiro desen-
volvimento sustentável.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-

diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.
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em fazer um 
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O futuro do trabalho na era da transição energética

Disaster Recovery Plan: urgente para todos os tipos de empresas
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Cúpula destaca papel da 
mídia após a pandemia

Realizada nesta segunda-feira, 22 de novembro, o 4ª 
Cúpula Mundial da Mídia debateu o papel dos meios 

de comunicação após os impactos da pandemia de Covid-19. 
Organizado pela agência de notícias Xinhua, o evento acon-
teceu de forma online, reunindo quase 300 profissionais.

Uma das lições da pandemia é que o mundo está integrado, 
e somente trabalhando conjuntamente o planeta conseguirá su-
perar os desafios que enfrenta. Na mídia, foi fundamental levar 
informação às pessoas e combater a desinformação, disseminada 
consciente ou inconscientemente.

No Brasil, esse papel dos meios de comunicação foi funda-
mental para orientar a população. O resultado pode ser visto na 
adesão à vacinação, a despeito de declarações contra a vacina e 
a favor de métodos que não favoreciam o combate à pandemia. 
A população brasileira apoiou a vacina, e a prova é que, mesmo 
tendo iniciado a vacinação após vários países, hoje tem uma das 
mais altas taxas de vacinação completa do mundo.

Outro efeito da pandemia foi o agravamento da concentração 
de renda e das desigualdades sociais. A mídia, como sustenta a 
Declaração Conjunta da 4ª Cúpula Mundial da Mídia, deve “pro-
mover a recuperação econômica e facilitar um desenvolvimento 
global mais forte, mais verde e mais saudável para que cada país 
e cada indivíduo compartilhe os frutos da globalização econômi-
ca e do desenvolvimento sustentável”.

A importância do evento encontra eco nas palavras do 
presidente da China, Xi Jinping: “A mídia tem importantes 
responsabilidades sociais na busca de respostas corretas para 
as principais questões de nossos tempos e na construção de 
um amplo consenso em todo o mundo.”

Soberania e desenvolvimento

A Associação dos Engenheiros da Petrobrás vai realizar 
o seminário nacional “Aepet: há 60 anos trabalhando para 
o Brasil soberano e desenvolvido”, em comemoração às 6 
décadas da entidade. A programação começa discutindo 
“As questões econômicas e psicossociais” (apresentação 
de Ricardo Maranhão), com as palestras “Economia do 
Desenvolvimento” (Gustavo Galvão, economista BNDES) 
e “Geopolítica do petróleo” (Beatriz Bissio, professora do 
Departamento de Ciência Política IFCS – UFRJ).

No dia seguinte, “As questões institucionais e políticas” 
(apresentação de Rogerio Lessa) e as palestras “Superação 
política da doutrina colonial” (Felipe Quintas, doutorando 
em Ciência Política pela UFF) e “Nacionalização: necessidade 
e possibilidades” (Gilberto Bercovici, professor na Faculdade 
de Direito da USP).

O evento ocorrerá nestas quarta e quinta, entre 18h e 
20h30, no canal da Aepet no YouTube (youtube.com/chan-
nel/UC5GANXVHmwwDaoQzby4MLFQ).

Bala

Mortes pela PM do RJ já superam as por Covid-19. O 
Rio voltando ao normal.

Rápidas

A suma sacerdotisa Wicca Alana Morgana é a convidada 
do Gente que Faz, projeto da Associação dos Embaixadores 
de Turismo do RJ e Instituto Preservale. A participação será 
nesta quarta, às 17h, via Instagram *** Para comemorar o 
Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue (25), o West 
Shopping promove nesta sexta-feira e no sábado, em parceria 
com o Hemorio, campanha de doação, das 10h às 15h.

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

QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Mauro Nicolau Junior - Juiz Titular do Cartório da 48ª 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 Avenida Erasmo Braga, 115, 325 C / 327 C / 329 C, CEP: 20020-
903 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-1934 e-mail: cap48vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Execução de Título Extrajudicial 
- CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0061284-
40.2019.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO GLOBAL PARK RESIDENCIAL 
em face de TEMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 
inscrito no CNPJ sob o nº: 73.369.753/0001-42 objetivando INTIMAÇÃO 
para ciência da penhora de direito e ação sobre a unida de autônoma do 
condomínio, situado na Estrada dos Bandeirantes, n.º 6.463, apartamento 
512, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, nos termos do artigo 841, § 2º do CPC. 
Assim, pelo presente edital INTIMA o réu TEMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, 
para A FINALIDADE ACIMA. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
quatro de novembro de dois mil vinte um. Eu, Renata Isis Vilarin Sobrinho - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31427, digitei. E eu, Simone Sleiman 
Razuck - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28499, o subscrevo.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ: 28.789.998/0003-36
AUDITORIA AMBIENTAL

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. torna público que entregou ao 
Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 22/10/2021 o Relatório de 
Auditoria Ambiental, do ano de 2020 referente às atividades de fabricação 
de produtos químicos, e informa que este estará à disposição para consulta 
na Rua Nelson da Silva, 288, Santa Cruz no município do Rio de Janeiro, 
no período de 28/11/2021 a 28/12/2021, no horário das 10h às 16h. 
Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para 
consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo 
E-07/202209/1999).

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com CNPJ sob o no 33.094.269/0001-
33, situado na Av. Presidente Vargas 502/ 16°, 17°, 209, 21° e 22°, andares
Centro, Rio de Janeiro, por sua Presidenta em exercício abaixo assinada,
nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os seus associados
na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária que se realizará às 18:00 horas do dia 30 de novembro de
2021 para deliberação acerca da pauta abaixo. Em razão da pandemia
do Coronavirus e da proibição de aglomeração de pessoas, a
Assembléia se dará de forma virtual. Devido à logística necessária e
visando preservar a segurança de informações dos presentes, os
seguintes procedimentos deverão ser adotados: os associados
estatutariamente regulares e em pleno gozo de seus direitos que quiserem
participar da reunião deverão encaminhar e-mail para
previsaoorcamentaria@bancariosrio.org.br, até as 23h59hs do dia 28/11/

2021 informando número do CPF e do celular para análise da situação cadastral
e posterior envio do link de acesso à referida reunião. - Previsão
orçamentária para o exercício 2022.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021
KATIA LUCIMAR DA ROCHA BRANCO LOPES

Presidenta en Exercício

Mercado já vê o IPCA além de 10%
As expectativas do 

mercado para o Ín-
dice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) 
seguem em tendência de 
forte elevação. A mediana 
de projeções para a variação 
do índice em 2021 subiu de 
9,77% na semana passada 
para 10,12% na divulgação 
desta segunda-feira (estava 
em 8,96% há quatro sema-
nas). No mesmo sentido, o 
consenso para o IPCA de 
2022 ascendeu de 4,79% 
para 4,96% (4,40% há 1 
mês), ficando ainda mais 
distante da meta de inflação 
estabelecida para o próximo 
ano (3,50%).

A projeção é de Maria 
Ezabella, analista de ma-
croeconomia da XP, faz 
algumas considerações so-
bre dados divulgados pelo 
Banco Central, com ba-
se do Relatório Focusque 
resume as estatísticas cal-
culadas considerando as 
expectativas de mercado 
coletadas até a sexta-feira 
anterior (19) à sua divul-
gação, nesta segunda-feira. 
Contendo a evolução grá-
fica e o comportamento 
semanal das projeções pa-
ra índices de preços, ativi-
dade econômica, câmbio, 
taxa Selic, entre outros in-
dicadores. 

Com base em atualiza-
ções nos últimos 5 dias úteis, 
a previsão para o IPCA de 
2021 aumentou de 10,10% 
para 10,16%, enquanto a 
mediana para 2022 subiu 
de 4,90% para 5,00%. Além 
disso, destaque para as ex-
pectativas mais altas do IP-
CA de 2023, de 3,32% para 
3,42%, e do IPCA de 2024, 
de 3,09% para 3,10%.

Ezabella destacou que a 
mediana das projeções pa-
ra a taxa Selic no final de 
2021 continuou em 9,25% 
(8,75% há 4 semanas). Já 
o consenso de mercado 
para a taxa básica de ju-
ros no final de 2022 subiu 

de 11,00% para 11,25% 
(8,75% há quatro semanas). 
“Enquanto isso, a previsão 
do mercado para o cres-
cimento real do PIB em 
2021 recuou de 4,88% para 
4,80% (estava em 4,97% há 
4 semanas). Para o PIB de 
2022 – outro destaque do 
boletim Focus publicado 
nesta manhã – a projeção 
do mercado declinou de 
0,93% para 0,70% (estava 
em 1,40% há 1 mês)”, citou 
a analista.

As previsões para a taxa 
de câmbio no final de 2021 
e final de 2022 continuaram 
em R$/US$ 5,50 pela ter-
ceira semana consecutiva.

Brasil deverá crescer abaixo da média da AL

A recuperação eco-
nômica está em 
andamento na 

América Latina, de acordo 
com novo estudo do Swiss 
Re Institute, que projeta 
um retorno do Produto In-
terno Bruto (PIB) ao nível 
pré-pandêmico em 2022. 
Esse movimento, porém, 
é desigual entre as maiores 
economias da região.

O Brasil deve crescer 
abaixo da média (estima-
da em 5,96%) em 2021. A 
previsão do instituto suíço é 

que o PIB brasileiro cresça 
4,9%, menos que Chile, Co-
lômbia, México e Peru. Po-
rém, ano passado, o Brasil 
foi o que registrou menor 
perda – queda do PIB de 
4,36%, enquanto a média 
foi de 7,07%, com a econio-
mia peruana caindo mais de 
11%.

Em 2022 e 2023, porém, 
o PIB brasileiro crescerá 
bem menos que seus pares: 
previsão de 0,9% e 2%, ante 
2,72% e 2,66%, respectiva-
mente, de média da região.

“O ano do Brasil será 
fortemente afetado pelo 
processo eleitoral de outu-
bro próximo. Esperamos 
muita volatilidade finan-
ceira à medida que os in-
vestidores avaliam as pers-
pectivas de continuidade 
ou mudança na direciona-
lidade das políticas públi-
cas”, antecipa o Swiss Re 
Institute.

O forte crescimento 
global, principalmente nos 
principais parceiros co-
merciais da região, Esta-

dos Unidos e China, e os 
altos preços das commodi-
ties foram fatores impor-
tantes para a recuperação 
da América Latina neste 
ano. “No entanto, o pico 
do crescimento global fi-
cou para trás, portanto, os 
formuladores de políticas 
terão que contar com as 
condições domésticas para 
lidar com o malabarismo 
simultâneo de uma crise 
de saúde pública e uma 
recessão econômica”, co-
menta o instituto.

PITIMBU EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.375.531/0001-97 - NIRE 33.3.0031016-9

ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2021, às 11:00HS, na sede social da Pitimbu Eólica S.A. (“Cia.”), locali-
zada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei n° 6.404, de 15/12/1976. 
3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros Cotia. 4. Ordem do Dia da AGO: Exami-
nar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício social findo 
em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; 
(v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) fixação da remuneração anual global dos administradores; 
e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e 
Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispen-
sada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conheci-
mento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do 
Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão 
recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 
6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por 
unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal 
e do Auditor Independente da Cia., as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2020, publicadas, no DORJ, página 30 e no jornal Monitor Mercantil, página 08, no dia 21/04/2021; (ii) Em 
virtude do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar por unani-
midade de votos proferidos o Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos 
membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: José Alves de 
Mello Franco, brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº 283.567.996-00, com endereço 
comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Rodrigo Junqueira Calixto, 
brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.517-89, com endereço comercial na Av. Graça 
Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia de Barros Cotia, brasileira, casada, engenheira, R.G. 
nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/
MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 
5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, 
com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: 
Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-
58, com endereço comercial na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a 
confirmação que os conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da 
Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos 
respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar, por una-
nimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até 
a AGO a ser realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. nº 085.249.866-7 
SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, 
São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 34.567.580-0 SSP/SP e CPF/
ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 
05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/ME nº 486.886.571-49, 
com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, 15 Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/
MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro, casado, contador, R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME 
nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 
05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, contador, R.G. nº 28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, 
com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de 
Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº 113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial 
situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros 
eleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. 
para o exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos 
mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido 
na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de 
até R$ 32.000,00, como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, 
a fixação do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos 
acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de Abreu - Presidente; Claudia 
de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão 
Jucerja nº 4555792 em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

“Por motivo técnico foi omitido da edição do dia 22/11/2021.”
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Foi sem querer querendo

O bordão que dá título a este artigo foi criado pelo 
humorista mexicano Roberto Mario Gómez y Bo-

laños, conhecido por aqui como Chaves, ou por sua outra 
personagem igualmente hilária, o super-herói Chapolin 
Colorado. Eu o escolhi de propósito para falar da Lei 
14.230/2021, sancionada neste mês, sem vetos, pelo pres-
idente Bolsonaro, e que reforma a Lei de Improbidade 
Administrativa.

De modo geral, a reforma foi considerada um tiro 
no pé, um retrocesso. Sua principal alteração é a absur-
da exigência de que os agentes públicos só podem ser 
responsabilizados em casos de dolo específico, isto é, 
quando cometem as suas falcatruas com o propósito de 
“maracutaiar” ou quando assumem o resultado de pro-
duzir dano ao erário. Os estragos por culpa, imperícia, 
negligência, imprudência deixam de ser indenizáveis por 
quem quer que seja. Se o dano decorrer da culpa, isto é, 
do “sem querer, querendo” de que o Chaves falava, não 
haverá punição. Pronto. Está aberta a porteira da fazen-
da do “olha a corrupção aí, gente!”. Os danos causados 
ao erário por imprudência, imperícia ou negligência não 
podem, a partir de agora, configurar improbidade.

Outra coisa: a ação ou omissão do agente público 
decorrentes da divergência na interpretação da lei também 
não poderão ser punidas como improbidade. Basta o su-
jeito público justificar a sua interpretação, mesmo a mais 
canhestra, para escapar da pecha de improbidade. É mais 
ou menos como ser convocado para prestar esclarecimen-
tos numa CPI contra a corrupção e invocar o direito de 
ficar calado, de só falar na frente do juiz e de não produzir 
provas contra si mesmo.

Improbidade vem de ímprobo, que é o oposto de 
probo. Se probo quer dizer honesto, ímprobo é o oposto 
disso: desonesto. Age desonestamente não apenas aquele 
que efetivamente reúne meios materiais para atuar crimi-
nosamente, mas também aquele que faz ou deixa de fazer 
alguma coisa naquelas situações em que a lei exigia que 
fizesse, ou não fizesse, ou fizesse de outra maneira.

Como agora o Ministério Público tem a prerrogativa da 
titularidade da ação penal, a nova lei prevê prazo de um 
ano para que ele manifeste seu interesse no prosseguimen-
to das ações anteriores ajuizadas por advogados públicos. 
Se não o fizer nesse prazo, os processos serão extintos.

A contratação de parentes (nepotismo) é considerada 
improbidade, exceto a mera nomeação ou indicação políti-
ca do detentor do mandato eletivo. Ainda aqui, somente 
haverá improbidade se constatado dolo do indicante.

Os delitos contra a administração pública, de pouco 
potencial ofensivo, poderão ser convertidos em multa e 
ressarcimento do erário. As condenações por improbidade 
podem ser pagas em até 48 meses se o agente agressor 
provar sua incapacidade financeira para pagá-lo de uma 
vez. Para garantia de ressarcimento, o poder público pode 
bloquear contas bancárias ou penhorar bens de menor 
liquidez, como carros e imóveis. A pecha de ímprobo 
desaparece se o acusado for absolvido pelos mesmos fatos 
por órgão colegiado na esfera penal.

Em entrevista concedida ao jornal Estadão, o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin disse 
que a lei é um enfraquecimento sem precedentes da leg-
islação de combate à corrupção entre administradores e 
empresas que prestam serviços à administração pública. Já 
os parlamentares que a aprovaram insistem em que houve 
“atualização” da legislação anterior.

Basta ler a lei para saber que a razão está com a magis-
tratura. A nova lei é um queijo suíço cheia de buracos por 
onde os ratos da coisa pública poderão encher a pança. 
Bem, com a nova lei está oficialmente aberta a temporada 
de caça ao tesouro. Por favor, peguem suas senhas e res-
peitem a fila do caixa. Se você for corromper alguém para 
furar a fila, diga que não teve intenção de trapacear ou que 
fez uma leitura equivocada da regra “é proibido roubar”.

Águas de Araçoiaba S.A.
CNPJ/ME n° 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Ata da Assembleia Extraordinária em 20/09/2021
1. Hora, Data e Local: Às 12h do dia 20/09/2021, na sede social da Águas de Araçoiaba S.A. (‘‘Companhia”), na Rua Professor Toledo n° 960, 
Centro, na Cidade de Araçoiaba da Serra/SP, CEP 18190-000. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados no (“DOESP”), nos 
dias 10, 11 e 14/09/2021 nas páginas 08, 22 e 18, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 10, 11 e 14/09/2021 nas páginas 10, 03 
e 03, respectivamente. (Documento 01). 3. Mesa: Presidente: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Carlos Werner Benzecry. 4. Ordem do Dia e 
Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações por acionistas representando 99,99% do capital 
social votante da Companhia: 4.1. Aprovar que a totalidade das ações de emissão da Companhia passarão, a partir desta data, a não ter valor 
nominal, ajustando a redação do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 28.515.000,00, dividido em 28.515.000 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal”. 4.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$ 7.500.000,00, passando o capital social de R$ 28.515.000,00 para 
R$ 36.015.000,00, com a criação de 7.500.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 1,00 cada uma, no total 
de R$ 7.500.000,00, para integralização em bens, moedas e/ou direitos. 4.3. Tendo em vista a renúncia dos demais acionistas, Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A., subscreve as 7.500.000 novas ações, no total valor de R$ 7.500.000,00, sendo (i) R$ 170.000,00 integralizado 
neste ato mediante capitalização de créditos detidos pela Subscritora contra a Companhia, na forma do Boletim de Subscrição que, autenticado 
pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; (ii) e o saldo de R$ 7.330.000,00 a integralizar até o final do exercício corrente. 4.4. Em razão do 
aumento do capital social acima aprovado, o caput do artigo 5º, do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 36.015.000,00, dividido em 36.015.000 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal”. 4.5. Aprovar a reformulação do Estatuto Social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação 
consolidada constante do Documento 02. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi 
aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. 6. Assinaturas: Ivan Mininel da Silva; Presidente. Carlos Werner Benzecry; Secretário. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Araçoiaba da Serra, 20/09/2021. Ivan Mininel da Silva - Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário. 
JUCESP nº 526.567/21-1 em 05/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Águas de Araçoiaba S.A. - CNPJ/ME nº 11.347.020/0001-
50 - NIRE 35.3.0037410-0 - Estatuto Social Consolidado - “Estatuto Social da Águas de Araçoiaba S.A. - Capítulo I - Denominação, Objeto, 
Sede e Duração: Artigo 1º - A Águas de Araçoiaba S.A. (“Companhia”) reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe 
forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social a exploração do serviço público municipal de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário do Município de Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo, que compreendem o planejamento, a construção, os melhoramentos, a 
operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água potável, 
coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos 
produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, bem como a realização das atividades correlatas e a exploração de fontes de receitas 
autorizadas no Contrato Administrativo celebrado com a Administração Pública Municipal. Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de 
Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, depósitos, escritórios de 
representação e dependências similares em qualquer ponto do País ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 36.015.000,00 
(trinta e seis milhões e quinze mil reais), dividido em 36.015.000 (trinta e seis milhões e quinze mil) ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal”. §1º. A cada ação ordinária corresponde 01 (um) voto nas Assembleias Gerais, observado o disposto nos parágrafos deste Artigo. §2º. Na 
proporção do número de ações que forem titulares, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários 
conversíveis em ações, na forma do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) 
dias. §3º. A Companhia fica autorizada a manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição 
financeira autorizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, 
observados os limites legalmente fixados. §4º. O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições previstas 
no respectivo boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do artigo 106, §2º, da Lei nº 
6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acordo com a 
variação positiva do Índice Geral de Preços ao mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou índice que venha a substituí-lo, 
em caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Artigo 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora 
de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis. §5º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação 
da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, 
ou o valor econômico da Companhia, apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as disposições do artigo 
45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III - Administração: Artigo 5º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto 
Social. Artigo 6º - A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 03 (três) Diretores sem designação específica, acionistas ou 
não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e 
outras que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral e pela Diretoria. §1º. O mandato dos Diretores será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, 
sendo o mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §2º. Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias se seguirem à sua eleição, estando dispensados de prestar 
caução em garantia de sua gestão. Os Diretores reeleitos serão reinvestidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispensadas 
quaisquer outras formalidades. §3º. Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será substituído por quem for 
indicado, por escrito, pela Diretoria. §4º. Compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 (trinta) dias, 
quando remunerada. §5º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante individual ou global, e a distribuição interna 
será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. §6º. Ocorrendo a vacância de cargo do 
Diretor caberá à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de gestão. Artigo 7º - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na sede 
social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita por qualquer 
Diretor com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os 
Diretores. Parágrafo Único - O quórum de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em exercício. As deliberações da 
Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores presentes à reunião e lavradas em livro próprio. Artigo 8º - A Diretoria terá plenos poderes de 
administração de gestão dos negócios da Companhia, de acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º. A prática 
dos seguintes atos pela Companhia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 (dois terços) 
do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia, desde que o valor seja superior a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (b) proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício; (c) retenção de lucros da Companhia; (d) aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia; (e) contratação de empréstimos ou 
de obrigações, de qualquer natureza, cujo valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, 
conforme último balanço aprovado; (f) emissão de debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não, opções 
de compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível em ações da Companhia ou que outorgue direito à participação nos lucros da 
Companhia, bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos semelhantes; (g) contratação de qualquer negócio a longo 
prazo, assim entendidos os negócios com prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses; (h) concessão de garantias em favor de terceiros; e 
(i) aquisição de participações em outras sociedades, consideradas individualmente, ou direitos de qualquer natureza, classificáveis como 
investimentos no ativo permanente. §2º. A prática dos seguintes atos pela Companhia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos 
acionistas representando ao menos 3/4 (três quartos) do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da 
Companhia em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de qualquer 
negócio entre a Companhia, seus acionistas, e pessoas ou sociedades ligadas a seus acionistas e administradores, assim consideradas aquelas 
assim definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer disposição do Estatuto Social, exceto para as matérias previstas no 
parágrafo primeiro acima, e na extensão necessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; (e) mudança do objeto social; (f) abertura de 
capital; (g) fusão, incorporação ou cisão da Companhia; (h) requerimento de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; (i) dissolução ou 
suspensão de processo de liquidação; e (j) incorporação de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade. §3º. Todos os atos que criem 
obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra 
a Companhia, ser assinados: (a) por 02 (dois) Diretores; (b) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador, ou (c) por 02 (dois) 
procuradores com poderes especiais e específicos. §4º. As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas por 02 (dois) 
Diretores em conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo de duração 
determinado, limitado a 02 (dois) anos, exceto as procurações judiciais que poderão ser por prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento. 
§5º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere este artigo mediante a assinatura isolada de 01 (um) Diretor 
ou de 01 (um) mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. §6º. É vedado aos Diretores e aos 
mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia. 
Capítulo IV - Assembleia Geral: Artigo 9º - A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-
se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem. §1º. O presidente e o secretário da Assembleia Geral serão escolhidos pelos acionistas presentes. §2º. Sem prejuízo do disposto no 
parágrafo único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, com, no mínimo, 08 (oito) dias de 
antecedência da data marcada para sua realização, especificando as matérias a serem discutidas. Será dispensada a convocação prévia para 
aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. §3º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas 
em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 10º - O 
Conselho Fiscal da Companhia atuará de forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será composto por, no mínimo, 03 (três) e, no 
máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. §1º. O Conselho Fiscal 
somente funcionará nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das 
ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira 
Assembleia Geral Ordinária subsequente. §2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. 
§3º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Exercício Social e 
Destinação de Resultados: Artigo 11º - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, a Diretoria fará 
elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação 
do lucro líquido do exercício. Artigo 12º. Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco por 
cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exceder o importe de 20% (vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente: (a) 25% (vinte e cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo obrigatório; 
e (b) até 75% (setenta e cinco por cento) poderão ser retidos com base em orçamento de capital, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou 
destinados à constituição de reserva de investimento para assegurar a manutenção do nível de capitalização da Companhia, a expansão das 
atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com as exceções legais, não excederá o valor do 
capital social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Artigo, será capitalizado ou distribuído aos 
acionistas como dividendo complementar. §1º. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores, sendo 
facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem como declarar 
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. §2º. A Companhia poderá, ainda, pagar juros 
sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §3º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados 
em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem 
distribuídos e serão creditados como antecipação de dividendos. Capítulo VII - Dissolução, Liquidação e Transformação: Artigo 13º - A 
Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º. A 
Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º. A Assembleia Geral, se 
assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da liquidação. Artigo 14º - A 
Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria dos votos na Assembleia Geral”. Araçoiaba da Serra, 20 de 
setembro de 2021. Ivan Mininel da Silva - Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário.

Águas de Jahu S.A.
CNPJ/ME nº 20.918.034/0001-77 - NIRE 35.3.0046948-8

Ata da Assembleia Extraordinária Realizada em 18/10/2021
1. Hora, Data e Local: Às 10h do dia 18/10/2021, na sede social da Águas de Jahu S.A. (“Companhia”), na Avenida Comendador Italo Mazzei nº 
1250, Jardim Olímpia, na Cidade de Jaú/SP. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/76 e artigo 16, § único, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos acionistas (Documento 01). 3. Mesa: Presidente: Ivan Mininel 
da Silva; Secretário: Carlos Werner Benzecry. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações por acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia: 4.1. Aprovar a reformulação do Estatuto 
Social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação consolidada constante do Documento 02. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou--se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. 6. Assinaturas: 
Ivan Mininel da Silva; Presidente. Carlos Werner Benzecry; Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche 
e Leonardo das Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com a original lavrada em livro próprio. Jaú, 18/10/2021. Ivan Mininel da Silva - 
Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. - Cláudio Bechara Abduche/Leonardo das 
Chagas Righetto. JUCESP nº 524.600/21-1 em 04/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. “Estatuto Social da Águas de Jahu 
S.A. - Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede e Duração. Artigo 1º. A Águas de Jahu S.A. (“Companhia”), reger-se-á pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis. Artigo 2o. A Companhia tem por objeto social a exploração do serviço público 
municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Jaú, Estado de São Paulo, que compreendem o planejamento, a 
construção, os melhoramentos, a operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de 
produção e distribuição de água potável, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas 
organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, bem como a realização das atividades 
correlatas e a exploração de fontes de receitas autorizadas no Contrato Administrativo celebrado com a Administração Pública Municipal. Artigo 
3º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, 
agências, depósitos, escritórios de representação e dependências similares em qualquer ponto do País ou do exterior. Artigo 4o. O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social. Artigo 5o. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
parcialmente integralizado, é de R$ 114.727.000,00 (cento e quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil reais), dividido em 114.727.000 (cento 
e quatorze milhões, setecentas e vinte e sete mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.  §1º. A cada ação ordinária corresponde 01 
(um) voto nas Assembleias Gerais, observado o disposto nos parágrafos deste Artigo. §2º. Na proporção do número de ações que forem titulares, 
os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações, na forma do artigo 171 
da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias. §3º. A Companhia fica autorizada a 
manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada a prestar esse serviço. 
A instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, observados os limites legalmente fixados. 
§4º. O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respectivo boletim de subscrição ou 
chamada de capital ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% 
(dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acordo com a variação positiva do índice Geral de Preços 
ao mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor 
periodicidade admitida; (ii) ao disposto no artigo 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, 
pro rata temporis. §5º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor 
do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da 
Companhia, apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as disposições do artigo 45 da Lei nº 6.404/76. 
Capítulo III - Administração. Artigo 6o. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 7o. A 
Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 03 (três) Diretores sem designação específica, acionistas ou não, todos 
residentes no país, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e outras que 
lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral e pela Diretoria. §1º. O mandato dos Diretores será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o 
mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §2º. Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias se seguirem à sua eleição, estando dispensados de prestar 
caução em garantia de sua gestão. Os Diretores reeleitos serão reinvestidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispensadas 
quaisquer outras formalidades. §3º. Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será substituído por quem for 
indicado, por escrito, pela Diretoria. §4º. Compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 (trinta) dias, 
quando remunerada. §5º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante individual ou global, e a distribuição 
interna será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. §6º. Ocorrendo a vacância de 
cargo do Diretor caberá à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de gestão. Artigo 8o. A Diretoria reunir-se-á preferencialmente 
na sede social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita por 
qualquer Diretor com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos 
os Diretores. Parágrafo Único - O quórum de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em exercício. As deliberações da 
Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores presentes à reunião e lavradas em livro próprio. Artigo 9o. A Diretoria terá plenos poderes de 
administração de gestão dos negócios da Companhia, de acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º. A prática 
dos seguintes atos pela Companhia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 (dois 
terços) do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia, desde que o valor seja superior a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (b) proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício; (c) retenção de lucros da Companhia; (d) aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia; (e) contratação de empréstimos 
ou de obrigações, de qualquer natureza, cujo valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da 
Companhia, conforme último balanço aprovado; (f) emissão de debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversíveis ou 
não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível em ações da Companhia ou que outorgue direito à participação nos 
lucros da Companhia, bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos semelhantes; (g) contratação de qualquer negócio 
a longo prazo, assim entendidos os negócios com prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses; (h) concessão de garantias em favor de 
terceiros; e (i) aquisição de participações em outras sociedades, consideradas individualmente, ou direitos de qualquer natureza, classificáveis 
como investimentos no ativo permanente. §2º. A prática dos seguintes atos pela Companhia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, 
dos acionistas representando ao menos 3/4 (três quartos) do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da 
Companhia em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de 
qualquer negócio entre a Companhia, seus acionistas, e pessoas ou sociedades ligadas a seus acionistas e administradores, assim consideradas 
aquelas assim definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer disposição do Estatuto Social, exceto para as matérias 
previstas no parágrafo primeiro acima, e na extensão necessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; (e) mudança do objeto social; (f) 
abertura de capital; (g) fusão, incorporação ou cisão da Companhia; (h) requerimento de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; (i) 
dissolução ou suspensão de processo de liquidação; e (j) incorporação de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade. §3º. Todos 
os atos que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia deverão, sob pena de não 
produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados: (a) por 02 (dois) Diretores; (b) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador, 
ou (c) por 02 (dois) procuradores com poderes especiais e específicos. §4º. As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas 
por 02 (dois) Diretores em conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo 
de duração determinado, limitado a 02 (dois) anos, exceto as procurações judiciais que poderão ser por prazo indeterminado e autorizar o 
substabelecimento. §5º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere este artigo mediante a assinatura 
isolada de 01 (um) Diretor ou de 01 (um) mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. §6º. É vedado 
aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em 
nome da Companhia. Capítulo IV - Assembleia Geral. Artigo 10º. A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e pelo 
presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais o exigirem. §1º. O presidente e o secretário da Assembleia Geral serão escolhidos pelos acionistas presentes. §2º. Sem 
prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, com, 
no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência da data marcada para sua realização, especificando as matérias a serem discutidas. Será dispensada 
a convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. §3. As deliberações da Assembleia Geral, 
ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo 
V - Conselho Fiscal. Artigo 11º.  O Conselho Fiscal da Companhia atuará de forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será 
composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. §1. O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que 
representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de 
seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente. §2 . A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §3. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro 
próprio. Capítulo VI - Exercício Social e Destinação de Resultados. Artigo 12º. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada 
ano. Ao Fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as 
quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 13º . Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos 
prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exceder o importe de 20% 
(vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, (a) 25% (vinte e cinco por cento) 
serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório e (b) até 75% (setenta e cinco por cento) poderão ser retidos com base em 
orçamento de capital, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou destinados à constituição de reserva de investimento para assegurar a 
manutenção do nível de capitalização da Companhia, a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro, sendo que o saldo das 
reservas de lucros, com as exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja 
destinado na forma deste Artigo, será capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §1º. A Companhia poderá levantar 
balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses 
balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, 
obedecidos os limites legais. §2º. A Companhia poderá, ainda, pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. 
§3º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido 
para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como antecipação de dividendos. 
Capítulo VII - Dissolução, Liquidação e Transformação. Artigo 14º. A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por 
deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º. A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o 
respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º. A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em 
lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da liquidação. Artigo 15º. A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação 
da maioria dos votos na Assembleia Geral”. Jaú, 18 de outubro de 2021. Ivan Mininel da Silva - Presidente; Carlos Werner Benzecry - 
Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. Cláudio Bechara Abduche/Leonardo das Chagas Righetto.

CNI: desaquecimento da indústria
A Sondagem Indus-

trial de outubro, 
divulgada nesta 

segunda-feira, pela Confe-
deração Nacional Indústria 
(CNI), mostra desaqueci-
mento da indústria. A pes-
quisa aponta para produção 
industrial estável, pequeno 
recuo da utilização da capa-
cidade e redução no ritmo 
de ,crescimento do empre-
go. Os estoques, por sua 
vez, voltaram ao nível pla-
nejado pelos empresários. 
Foram entrevistadas 1,90 
mil empresas, sendo 760 
pequeno porte, 672 médio 
porte e 475 de grande porte 
entre 3 a 12 de novembro 
de 2021.

O índice de evolução do 
nível de estoques foi a 50,5 
pontos em outubro. Esse 
resultado é 5 pontos acima 
do registrado em outubro 
de 2020. Esse indicador 
varia de 0 a 100, sendo que 
50 pontos é a linha de cor-
te que separa crescimento 
e queda dos estoques em 
relação ao mês anterior. De 
acordo com o gerente de 
Análise Industrial, Marce-
lo Azevedo, esse resultado 
rompeu a sequência de 22 
meses em que os estoques 
efetivos estavam abaixo 
do planejado, o que vinha 
acontecendo desde dezem-
bro de 2019.

Na comparação com 

outubro de 2020, momen-
to crítico da falta de es-
toques no ano passado, o 
índice mostra aumento de 
6,7 pontos. “A recupera-
ção de estoques pode ser 
um alento para o empre-
sário, pois reduz a pressão 
sobre a compra de insu-
mos”, explica o economis-
ta. A produção industrial 
ficou estável na passagem 
de setembro para outubro. 
O índice de evolução da 
produção registrado no 
mês foi de 50,1 pontos. É 
o segundo mês consecuti-
vo de estabilidade da pro-
dução, após quatro meses 
consecutivos de alta.

O emprego industrial 

continuou crescendo, mas 
em ritmo bem mais mode-
rado que nos meses ante-
riores. O índice de evolução 
do número de empregados 
alcançou 50,4 pontos. O ín-
dice manteve-se acima dos 
50 pontos e ainda mostra 
alta do emprego em relação 
ao mês anterior. Entretan-
to, ao se aproximar da linha 
divisória, o índice mostra 
que a alta do emprego está 
mais restrita e menos inten-
sa que nos meses anteriores. 
No último ano, o indicador 
permaneceu acima dos 50 
pontos em todos os meses 
analisados, exceto em abril, 
quando o índice alcançou 
exatamente 50 pontos.

Intenção de consumo cai 0,9% com crise econômica

O índice de Inten-
ção de Consumo 
das Famílias (ICF), 

apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), apresentou retração 
em novembro, depois de qua-
tro meses consecutivos de al-
ta e estabilidade em outubro. 
Com queda mensal de 0,9%, 
o indicador registrou 73,4 
pontos, permanecendo abai-
xo do nível de satisfação, de 
100 pontos. Apesar disso, o 

nível é o maior da série desde 
março de 2021 (73,8 pontos) 
e melhor do que o registrado 
em novembro de 2020 (69,8). 
Na comparação anual, o indi-
cador apresentou elevação de 
5,1%, mantendo a tendência 
positiva dos meses anteriores.

Entre os itens avaliados 
pela pesquisa, emprego 
atual se destacou como a 
única taxa positiva mensal, 
com crescimento de 0,2% 
e de 6,2%, na comparação 
com o mesmo mês do ano 

passado. Segundo a CNC, 
acompanhando essa recu-
peração, o patamar atingi-
do pelo item (92,2 pontos) 
o manteve como o maior 
indicador do levantamento 
em novembro, sendo tam-
bém o maior nível desde 
maio de 2020 (101,7 pon-
tos). Mesmo com a melho-
ra da percepção do merca-
do de trabalho, as famílias 
mostraram atenção no que 
se refere ao consumo.

O item acesso ao crédi-

to obteve a segunda queda 
consecutiva, de 2,3%, apre-
sentando a maior taxa nega-
tiva do mês. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
avaliou que esse recuo foi 
influenciado pela trajetória 
de alta dos juros, iniciada pe-
lo Banco Central (BC) para 
conter o aumento dos preços. 
“Os números demonstram 
que as incertezas econômicas 
e políticas estão sendo incor-
poradas pelos consumido-
res”, disse, em nota. 
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Três perguntas: a infraestrutura e logística brasileiras e a COP26
Por Jorge Priori

A COP26 terminou 
no último dia 13 
tendo como prin-

cipal compromisso a ma-
nutenção do objetivo de 
limitar o aquecimento glob-
al em 1,5ºC. Esse objetivo 
já havia sido estabelecido na 
COP21, realizada em 2015, 
através do Acordo de Paris.

Em termos de infraestru-
tura e logística, a COP26 
emitiu declarações com o 
objetivo de fazer com que 
todos os novos carros e 
vans vendidos a partir de 
2040 sejam de emissão ze-
ro; que as frotas comerciais 
e de aplicativos sejam de 
emissão zero até 2030; que 
o setor de aviação civil passe 
a ter saldo zero de emissão 
até 2050; e que a navegação 
marítima tenha seis cor-
redores verdes em meados 
desta década, e que passe a 
trabalhar, a partir da década 
de 2030, com combustíveis 
limpos, embarcações de 
emissão zero, sistemas de 
propulsão alternativos e 
que se monte um sistema 
portuário global que dê su-

porte ao novo modelo de 
operação.

Agora é começar a trab-
alhar para fazer com que os 
compromissos se tornem 
de fato realidade e não ten-
ham que ser repaginados na 
COP31. Conversamos com 
Paulo César Rocha, espe-
cialista em infraestrutura, 
logística e comércio exte-
rior, e diretor da LDC Co-
mex, sobre o que o Brasil 
precisa fazer para ter uma 
infraestrutura e logística 
sustentáveis.

Qual a sua avaliação 
da COP26? O Brasil está 
preparado para cumprir 
as metas estabelecidas na 
conferência?

A importância da 
COP26 para toda a popu-
lação mundial é que os 
governos e sociedades ci-
vis decidiram dar um ter-
mo ao aumento contínuo 
da emissão de carbono. 
Este processo vem desde 
o início da Revolução In-
dustrial, com reflexo na 
elevação da temperatura 
da Terra. Como conse-
quência, temos desastres 

naturais, climáticos e a el-
evação do nível dos mares. 
Um dos pontos levanta-
dos na COP26 para aten-
dimento de suas metas é 
a modificação da matriz 
de energia dos meios de 
transportes, o que afeta 
toda a logística. A questão 
não é se o Brasil está pre-
parado ou não. O Brasil 
tem que se preparar.

O que precisa ser feito 
para que o Brasil tenha 
uma infraestrutura e 
logística sustentáveis?

Para cumprir as metas 
fixadas pela COP26, o Bra-
sil precisa dos seguintes re-
arranjos na logística:

– mudar a forma de 
propulsão dos veículos 
rodoviários e ferroviários pa-
ra eletricidade e dos veículos 
hidroviários para hidrogênio 
verde ou amônia;

– implantar na rede 
rodoviária pontos de carre-
gamento de eletricidade;

– completar a malha fer-
roviária e dotá-la de eletricid-
ade em toda a sua extensão;

– adaptar toda a rede hi-
droviária para a nova forma 

de combustível, prever seu 
abastecimento em portos e 
adotar formas de manuten-
ção de hidrovias e acessos 
portuários.

Na sua opinião, os 
desafios a serem en-
frentados para o de-
senvolvimento de uma 
infraestrutura e logísti-
ca sustentáveis é uma 
questão de governo ou de 
Estado? A sociedade tem 
importância nesse pro-
cesso?

Estes desafios são uma 
política de Estado, e não só 
de governo, porque temos 
a meta de zerar os com-
bustíveis fósseis. Para isso, 
temos que otimizar a rede 
de transportes que atende a 
logística e refazer o planeja-
mento de fornecimento de 
energia elétrica. Cabe muito 
aos empresários e à socie-
dade civil como um todo, co-
laborar para o atendimento 
dessas metas. Os governos 
têm sérios problemas orça-
mentários para investir, o que 
demandará que grande parte 
dos investimentos seja feita 
pelo setor privado, que tam-

bém deve colaborar no sen-
tido de informar quais são as 
suas demandas. Explicando 
melhor: com tantos investi-
mentos a serem feitos, não 
podemos nos dar ao luxo de 
termos logísticas concorren-
tes. 

Temos que decidir quais 
são os fluxos mais efetivos 
de transporte em função de 
informações e necessidades, 
tanto dos empresários como 
da sociedade civil. 

Por exemplo, quando ex-
iste claramente uma fonte de 
produção e um ponto de des-
tino, temos um claro fluxo 
de transporte a ser atendido, 
mas quando temos mais de 
uma opção, o mercado (em-
presas e transportadores) é 
quem vai decidir qual a opção 
mais vantajosa em termos de 
custos, disponibilidade, con-
fiabilidade e segurança. 

A derrocada das ferrovias 
e da cabotagem no Brasil é 
um retrato disto. Preço por 
preço, sempre foram mel-
hores, mas o investimento 
maciço em rodovias e a fal-
ta de investimentos na sua 
modernização fizeram com 
que aqueles modais de trans-

porte fossem abandonados.
Outro exemplo seria um 

contêiner recebido da Eu-
ropa com destino a Belém. 
O custo do transporte marí-
timo até Belém é caro e tem 
poucas opções porque os 
transportadores não veem 
a demanda para lá. Isso faz 
com que se escolha um por-
to do Sudeste ou do Sul para 
sua chegada ao Brasil. Desse 
porto até Belém, o contêiner 
pode ir por cabotagem ou 
por caminhões, sendo que a 
segunda opção de transporte 
tem uma vantagem: como a 
carreta que trouxe a soja para 
exportação ia retornar vazia, 
o custo do rodoviário acaba 
sendo menor. Isso implica 
que nunca vai haver uma 
movimentação direta com 
mais frequência para Belém. 
Inclusive, esta movimentação 
agrava a falta de contêineres. 
Em vez de o contêiner ser 
esvaziado no porto e ficar 
disponível para ser utilizado 
novamente, ele seguirá para 
Belém para depois regres-
sar. Lembrando que a maio-
ria das cargas que saem de 
Belém e seus portos próxi-
mos são granéis.
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DO LOTEAMENTO DENOMINADO “GRANJAS DO TREVO”, SITO
NO LUGAR DE PICADA, COM FRENTE PARA A ESTRADA DE SÃO
VICENTE, ZONA URBANA DO PRIMEIRO DISTRITO DO MUNICÍPIO
DE ARARUAMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A ÁREA DE
450,00M2. MATRICULADO SOB O Nº 31.398 JUNTO AO SERVIÇO
NOTARIAL E REGISTRAL DO 2° OFÍCIO DE ARARUAMA - RJ, COM
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 1.03.46.001.0017.00 e INSCRIÇÃO
CADASTRAL NA PREFEITURA MUNICIPAL SOB O N° 027479. DA
AVALIAÇÃO: Assim, tendo em vista o Laudo de avaliação no index.
994 e 1001, o bem objeto de leilão foi avaliado no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), correspondentes a 18.215,489
UFIR, que atualizada nesta data perfaz o valor de R$ 67.493,85
(sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta
e cinco centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão atualizada em 18/11/2021,
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 4.034,01
(quatro mil, trinta e quatro reais e um centavo). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados até a data do leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que os Réus
foram citados conforme index. 148; Que no index. 386/391 consta
Sentença julgando procedente o pedido do autor; Que no index.
771 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index. 773; Que a Sra. EDIRENE MACHADO VIEIRA
(Cônjuge do executado Antônio de Sousa Vieira) foi intimada da
Penhora no index. 796/797; Que no index. 836 consta a renúncia
dos advogados dos executados; Que no index. 839 consta
Despacho para os Executados regularizem sua representação
processual; Que no index. 850/851 consta que os executados foram
intimados por AR para que regularizassem sua representação
processual; Que a avaliação foi homologada conforme index. 1042/

1043.  DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados
de acordo com as datas e horários previstos no presente edital,
sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)

arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado deverá ser depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo
892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de até quinze dias. 2.
Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão
através do oferecimento de lances para pagamento parcelado, o
mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do
CPC), entregue ao Leiloeiro através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de
arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O
valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante
deverá pagar imediatamente ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 4.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 5.
Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre de
débitos fiscais e condominiais e que serão nessa ordem,
debitados do valor do lanço do arrematante, na forma do Art.
130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob
encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor. 7. Não havendo
expediente forense na data designada, o leilão será realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s), e a Sra. EDIRENE MACHADO VIEIRA (Cônjuge do
executado Antônio de Sousa Vieira) intimado(s) da hasta
pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889 §
único do CPC/2015. O edital se encontra disponibilizado nos
autos deste processo e será publicado no site do leiloeiro. Rio
de Janeiro, 21 de novembro de 2021. Eu, Vanessa Lisboa
Martins - Mat. 01-22146 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dr(a). ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA
– Juiz Titular.

China dobra capacidade instalada de geração de energia renovável em 6 anos 

A capacidade insta-
lada de geração de 
energia renovável 

da China atingiu 1,002 bi-
lhão de quilowatts até o fim 
de outubro, o dobro do que 
no fim de 2015, mostram 

os dados da Administração 
Nacional de Energia. O nú-
mero representa 43,5% da 
capacidade total instalada 
de geração de energia do 
país, aumentando 10,2 pon-
tos percentuais em relação 

ao fim de 2015, segundo os 
dados.

Segundo a agência Xinhua 
do total, a capacidade insta-
lada de geração hidrelétrica 
atingiu 385 milhões de qui-
lowatts, enquanto as de ener-

gia eólica, solar e biomassa 
foram de 299 milhões, 282 
milhões e 35,34 milhões de 
quilowatts, respectivamente.

A capacidade instalada da 
China de geração de energia 
eólica, solar, de biomassa e 

hidrelétrica continuou ocu-
pando o primeiro lugar no 
ranking mundial, segundo a 
administração.

Uma circular divulgada em 
conjunto pelo Comitê Cen-
tral do Partido Comunista 

da China e pelo Conselho de 
Estado disse que a proporção 
de consumo de energia não 
fóssil do país deve aumentar 
para cerca de 20% durante o 
período do 14º Plano Quin-
quenal (2021-2025).
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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Sede Própria: Av. Almirante Barroso, 02 - 16º e 17º andares - Centro - RJ 
CEP 20031-000 - Tel: (21) 2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS
Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos os 
associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a tesouraria 
para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho 
Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da Federação do 
Comércio do Estado do Rio de Janeiro, para mandato de 10 de março de 2022 
a 09 de março de 2026, a realizar-se no dia 10 de janeiro de 2022, das 10h 
às 16h, com qualquer número de associados aptos a votar, na Av. Almirante 
Barroso, 02 – 16º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ. No caso de empate, nova 
eleição se realizará em 11 de janeiro de 2022, limitado às chapas concorrentes, 
no mesmo local e horários acima estabelecidos. Será de vinte dias o prazo 
para registro de chapas, contados da publicação deste edital. O requerimento 
do registro de chapa deverá ser entregue na secretaria do Sindicato, a qual 
funcionará, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h às 16h, em 2 (duas) 
vias, acompanhado dos documentos comprobatórios do atendimento às 
exigências legais, bem como daquelas previstas no artigo 37, alínea “a” e artigo 
51 § 4º do Estatuto, dirigido ao Presidente da Entidade e assinado por integrante 
da chapa. A impugnação de chapa ou de candidato poderá ser feita até o quinto 
dia seguinte ao da publicação do Edital de Divulgação de Chapas Registradas. 
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Felipe Antônio Terrezo - Presidente. 

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 34.046.490/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS

Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos 
os associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a 
tesouraria para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro, para mandato de 13 de março de 2022 a 12 de março de 2026, a 
realizar-se no dia 27 de dezembro de 2021, em primeira convocação, às 
8h, com a presença de 50% dos associados aptos a votar e, em segunda 
convocação, às 9h, com qualquer número de associados aptos a votar, 
na Rua da Quitanda, 191 - 10º andar - Rio de Janeiro/RJ. Os trabalhos 
eleitorais terão duração mínima de 6 (seis) horas, a partir da respectiva 
convocação válida. No caso de empate, nova eleição se realizará em 
28 de dezembro de 2021, limitado às chapas concorrentes, no mesmo 
local e horários acima estabelecidos. Será de quinze dias o prazo para 
registro de chapas, contados da publicação deste edital. O requerimento 
do registro de chapa deverá ser entregue na secretaria do Sindicato, a qual 
funcionará, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h às 16h, em 2 (duas) 
vias, acompanhado dos documentos comprobatórios do atendimento 
às exigências legais e estatutárias, dirigido ao Presidente da Entidade e 
assinado por integrante da chapa. A impugnação de chapa ou de candidato 
poderá ser feita até o quinto dia seguinte ao da publicação do Edital de 
Divulgação de Chapas Registradas. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 
2021. A.) GUILHERME BRAGA ABREU PIRES NETO - Presidente.

Teto dos gastos segue  
na pauta do mercado

Cartel na cadeia de 
produção e comercialização 
de produtos farmacêuticos

A Superintendência-
-Geral do Conse-
lho Administrati-

vo de Defesa Econômica 
(SG/Cade) instaurou pro-
cesso administrativo con-
tra sete empresas e 11 
pessoas físicas por supos-
ta formação de cartel na 
cadeia de produção e co-
mercialização de produtos 
farmacêuticos utilizados 
na composição de medica-
mentos antiespasmódicos 
– que atuam em contra-
ções dos órgãos do abdô-
men, usados, por exemplo, 
para tratar cólicas. A notí-
cia foi divulgada pelo G1.

As investigações relatam 
que as condutas teriam afe-
tado especificamente a ca-
deia de produção e venda 
de Escopolamina-n-Bro-
metoButil (SnBB). A cadeia 
começa com o cultivo das 
árvores de duboísia, cujas 
folhas possuem alta con-
centração de alcaloides.

De acordo com as inves-
tigações do Cade, as condu-
tas anticompetitivas teriam 
começado na década de 
1990 e ocorrido até, pelo 
menos, 2019. As práticas 
foram viabilizadas por meio 
de trocas de e-mails e reu-
niões presenciais bilaterais 

e multilaterais. Na maior 
parte do tempo, os contatos 
entre concorrentes teriam 
ocorrido de forma sistemá-
tica, frequente e formal, se-
gundo o órgão.

De acordo com a SG, há 
“fortes indícios” de que as 
empresas envolvidas esta-
beleceram acordos anticom-
petitivos para definir quanti-
dades de produção e venda 
de SnBB, coordenar preço 
de venda do produto, criar 
barreiras artificiais à entrada 
de concorrentes, e para pro-
teger territórios ou clientes 
preferenciais. Além disso, há 
indícios de monitoramen-
to e trocas de informações 
concorrencialmente sensí-
veis entre as empresas.

Caso o Tribunal do Cade 
entenda que há um cartel, 
as empresas participantes 
estarão sujeitas a multas 
administrativas que variam 
de 0,1% a 20% de seus fa-
turamentos, além de multas 
acessórias. Os indivíduos 
envolvidos na conduta tam-
bém estão sujeitos a multas 
do Cade, que variam de R$ 
50 mil a R$ 2 milhões. No 
caso de pessoas físicas ad-
ministradoras, a multa varia 
de 1% a 20% do valor apli-
cado à empresa.

A semana começa 
muito movimenta-
da no Brasil. “Te-

mos muitos ruídos políti-
cos com muita informação 
vinda de Brasília baseada na 
questão do teto dos gastos 
com relação ao precatório”, 
informou por mensagem 
Jansen Costa, sócio-funda-
dor da Fatorial Investimen-
tos, à reportagem do Moni-
tor Mercantil.

Costa destacou que o 
mercado abriu positivo nes-
ta segunda-feira em função 
da notícia do aumento do 
espaço do teto dos preca-
tórios. Mas o mercado in-
verteu a tendência e operou 
em queda. O Ibovespa fe-
chou no negativo (- 0,74%) 
102, 269 pontos. “Mais um 
ruído político que surge e, 
com isso, o mercado sofre 
as consequências”, frisou o 
analista.

Ele disse que falas de 
Esteves Conalgo (atual se-

cretário adjunto da Fazen-
da) causaram ainda mais 
insegurança aos investi-
dores. Isso mostra que, 
se mudar a arrecadação, 
poderá ter um aumento 
maior do déficit do PIB do 
Brasil mostrando que os 
interesses de criar o Auxí-
lio Brasil e o processo de 
desoneração da folha que 
foi mantido vão aumentar 
o déficit primário gerando 
mais desconfiança dos in-
vestidores.

“Isso acontece em um 
dia em que o S&P marca 
nova máxima mostrando 
que são casos pontuais no 
Brasil que vêm derrubando 
a bolsa”, destacou. “Com a 
perspectiva do déficit pri-
mário saindo de 0,5% para 
1,5% do PIB, temos uma 
piora ainda maior da situa-
ção fiscal. Isso é algo que os 
investidores estão olhando 
com mais preocupação. O 
Brasil está entrando em es-

piral negativa e andando de 
forma invertida em relação 
a outros países do mundo”, 
comparou.

Juros

Costa explica que temos 
também uma curva de juros 
inclinada negativamente, ou 
seja, o vértice mais alto do 
DI é em janeiro de 2023 
criando até o momento 
do início do novo governo 
uma situação complicada 
em questão de juros. E de-
pois uma queda em longo 
prazo. 

As empresas terminaram 
a divulgação de seus balan-
ços corporativos. Hoje o 
índice de materiais básicos 
veio operando positivo em 
função de subida do miné-
rio de ferro. Os lucros é que 
vem fazendo a bolsa mos-
trar que se encontra bem 
descontada frente às inter-
nacionais.

Ambiente externo

Temos uma semana cur-
ta com feriado nos EUA na 
quinta-feira. Na quarta-fei-
ra, teremos um dado ame-
ricano importante que será 
divulgado: o Índice de Pre-
ços PCE. “Tivemos a ma-
nutenção de Powell como 
presidente do FED, banco 
central dos EUA, o que foi 
positivo. Obviamente lá fo-
ra temos um hally de alta 
com máximas de altas com 
a manutenção dele. Brasil 
segue descolado dos pares 
internacionais vivendo os 
problemas de Brasília mais 
uma vez. Estamos sofren-
do com esse processo. O 
que vem por consequência 
piorando cada vez mais o 
cenário são os fluxos, já que 
saques de ações e de fun-
dos multimercados seguem 
também no ritmo de insa-
tisfação dos investidores”, 
concluiu.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Desconvocação da AGE de 26/11/2021

Associação Santo Afonso de Taxi, devidamente inscrita no CNPJ sob
o n° 06144627/0001-00, situada a Rua Conde de Bonfim, n°1328, apto
206, Tijuca, Rio de Janeiro — RJ CEP 20.530-003, representada neste
ato por seu administrador no uso de suas atribuições instituídas na
AGE de 15/10/2021, vem INFORMAR aos seus associados a
Desconvocação da Assembléia Geral Extraordinária que seria realizada
no dia 26/11/2021 na Rua Teixeira Junior, n° 415, São Cristóvão, Rio de
Janeiro, prevalecendo o edital de convocação já efetuado para a realização
de AGE no dia 29/11 já publicado na forma da lei e do ES.

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2021.
Associado Voluntário – Administrador Provisório

MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE
CPF nº 383.384.917-72
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