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Argentina
nega calote 
no FMI mas 
descarta ajuste

A Argentina descarta entrar 
em “default” (cessação de paga-
mentos) com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) por compro-
missos financeiros com o órgão 
que somam cerca de US$ 44 bi-
lhões, disse a porta-voz presiden-
cial, Gabriela Cerruti.

O ministro da Economia, Mar-
tín Guzmán, e o presidente Al-
berto Fernández apresentaram 
na quarta-feira o andamento das 
negociações com o FMI, dispen-
sando as possibilidades de um 
programa de ajustamento.

Gabriela indicou que o orga-
nismo multilateral “pede uma 
política de ajuste que o governo 
argentino não está disposto a 
realizar, porque compromete o 
povo argentino e sua capacida-
de de crescer e se desenvolver”. 
Ela ressaltou a necessidade de o 
FMI entender que a Argentina 
tem “que crescer e que temos que 
fortalecer a situação interna (...) 
para depois pagar e poder fazer 
frente a essa dívida que nosso go-
verno não contraiu, mas que vai 
tentar resolver”.

O governo argentino negocia 
com o FMI um programa de am-
pliação das facilidades que daria 
ao país um prazo de até 10 anos 
para quitar sua dívida. A proposta 
é priorizar a recuperação da eco-
nomia e estender os vencimentos 
de capital e juros mais pesados pa-
ra 2026 e 2027.

De acordo com o programa 
financeiro atual, o país terá que 
pagar cerca de US$ 19 bilhões em 
2022 e US$ 20 bilhões até 2023.

Brasil tem o 2º salário 
mínimo mais baixo  
entre países da OCDE
País só fica à frente do México

O Brasil é o segundo pa-
ís com o menor salário 
mínimo na lista de paí-

ses da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), ficando somente à 
frente do México. É o que revela 
um estudo divulgado pela plata-
forma de descontos CupomVa-
lido.com.br, que reuniu dados da 
OCDE e World Bank sobre a re-
muneração dos trabalhadores no 
mundo.

As legislações referentes aos sa-
lários mínimos são relativamente 
novas em todos os países do glo-
bo. Em sua grande maioria foram 
lançadas somente no século 20. A 
Nova Zelândia foi o primeiro pa-
ís do mundo a implementar a lei 

de salário mínimo, em 1894, en-
quanto os EUA aprovaram a lei 
somente em 1938. Atualmente os 
Estados Unidos não estão nem 
entre os 10 países com os maio-
res salários mínimos do mundo. O 
Brasil não integra a OCDE.

A pesquisa utilizou o dólar 
como moeda base, e os salários 
foram ajustados pela paridade 
do poder de compra. O salário 
mínimo médio no Brasil, foi de 
US$ 2,20 por hora. Ao conside-
rar somente os países da América 
Latina (AL), o Brasil fica atrás do 
Chile (US$ 3,30 por hora) e Co-
lômbia (US$ 2,90 por hora). Na 
ponta oposta, a Austrália é o país 
com o maior salário mínimo do 
mundo, com o valor de US$ 12,90 

por hora, quase seis vezes a mais 
que no Brasil.

Apesar de um salário maior, 
a quantidade de horas trabalha-
das é menor que no Brasil. Na 
média, os australianos trabalham 
38 horas por semana. Um outro 
benefício, é que os trabalhadores 
recebem a contribuição chamada 
de superannuation, que soma um 
valor adicional de 9,5% para apo-
sentadoria de cada trabalhador.

Apesar de ter um dos menores 
salários mínimos, o México é o país 
em que o trabalhador tem a maior 
carga horária. No ano, são totaliza-
das 2,12 mil horas trabalhadas. Em 
28,7% dos casos, os trabalhadores 
mexicanos ficam mais de 50 horas 
por semana nos escritórios.

Fraturamento hidráulico: o poço nada 
transparente do Governo Federal
Projeto ameaça meio ambiente, saúde e agricultura

O Governo Federal divul-
gou na segunda-feira o 
projeto Poço Transpa-

rente, que autoriza a aplicação da 
técnica de fraturamento hidráuli-
co (fracking, em inglês) para pro-
dução de petróleo e gás natural 
(O&G) em terra. Experiências 
internacionais mostram que a ex-
ploração do O&G por meio da 
tecnologia do fraturamento hi-
dráulico provoca fortes impactos 
ambientais, principalmente em re-
lação à qualidade da água.

“O fracking oferece enormes 
riscos às águas subterrâneas e de 
superfície, à agricultura e pecuária, 
e especialmente à saúde humana”, 

diz Juliano Bueno de Araujo, es-
pecialista em riscos e emergências 
ambientais, fundador do Movi-
mento Não Fracking Brasil e do 
Instituto Arayara.org.

Henrique Jager, pesquisador 
do Instituto de Estudos Estraté-
gicos de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep), afirma 
que “estudos apontam, também, 
que o fraturamento hidráulico, ao 
destruir as camadas subterrâneas, 
pode provocar abalos sísmicos. 
Várias cidades norte-americanas 
sofrem as consequências da pro-
dução do shale gas por meio do fra-
turamento hidráulico. Tanto que a 
Califórnia já anunciou que banirá 

o fracking a partir de 2024”, ob-
serva.

“É mais um golpe contra o 
meio ambiente, e revela um dos 
objetivos da venda, pela Petro-
bras, há menos de dois meses, da 
Unidade de Industrialização do 
Xisto (SIX), no Paraná”, protesta 
o coordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar.

O Brasil é um grande produtor 
de petróleo em rochas de xisto, e 
a SIX utiliza uma tecnologia to-
talmente desenvolvida pela Petro-
bras, a Petrosix, considerada me-
nos agressiva ao meio ambiente. 
Página 3

Carf suspende 
sessões devido 
a renúncia de 
servidores

A renúncia coletiva de conse-
lheiros do Conselho Administra-
tivo de Recursos Fiscais (Carf) 
levou à suspensão de parte das 
sessões de julgamento marcadas 
para janeiro. Os servidores da 
Receita Federal estão entregando 
cargos de confiança em movi-
mento para regulamentar paga-
mento de bônus e contra o corte 
no orçamento do órgão.

É no Carf  que são julgados, 
em segunda instância, processos 
administrativos em temas tribu-
tários e aduaneiros. O Conselho 
justificou a suspensão “motivada 
pela adesão de conselheiros repre-
sentantes da Fazenda Nacional ao 
movimento paredista da categoria 
funcional”.

O estopim para o protesto dos 
servidores foi a inclusão, no Or-
çamento da União para 2022, de 
previsão de aumento para Polícia 
Federal e órgãos similares, en-
quanto os demais servidores pú-
blicos vão encarar mais um ano 
sem reajuste.

Déficit dos 
EUA dispara 
enquanto dólar 
se fortalece

O déficit comercial dos EUA 
aumentou para US$ 80,2 bilhões 
em novembro devido à alta das 
importações, informou o Depar-
tamento de Comércio dos EUA. 
As exportações aumentaram 
apenas 0,2%, para US$ 224,2 bi-
lhões, enquanto as importações 
creceram 4,6%, para US$ 304,4 
bilhões. O déficit de bens e ser-
viços aumentou 19,4% ante os 
US$ 67,2 bilhões revisados no 
mês anterior, de acordo com o 
departamento.

O fato negativo não impediu 
que o dólar valorizasse no final 
das negociações desta quinta-
feira, impulsionado pela ata da 
reunião de política de dezembro 
do Federal Reserve, com um tom 
mais hawkish (pessimista) do que 
o esperado.

O índice do dólar, que mede a 
moeda em relação aos seis princi-
pais pares, aumentou 0,16%, para 
96,3169.   No final das negocia-
ções de Nova York, o euro caiu 
para US$ 1,1287, e a libra esterlina 
foi para US$ 1,3525.
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Programa de maior 
audiência na TV 

aberta não reina mais 
sozinho

75% dos entrevistados  
acreditavam que na PM não  

existe racismo

Novelas, há 70 anos uma paixão nacional Inclusão de 
negros na PMPor Paulo Alonso

As telenovelas no Brasil 
completam 70 anos, e 
o produto passa por 

um período de forte transição. 
Embora seja o programa de 
maior audiência na TV aber-
ta atualmente, as novelas não 
reinam sozinhas, têm de com-
petir com outras plataformas 
digitais, como as redes sociais, 
séries e filmes do streaming que 
conquistaram o público.

Para festejar as sete décadas, 
a Rede Globo produziu um 
especial sobre as novelas, reu-
nindo artistas que marcaram 
a história da dramaturgia e fi-
carão para sempre em nossas 
memórias e corações. Todavia, 
o programa ficou muito aquém 
das expectativas, uma vez que 
foi produzido com depoimen-
tos longos, e desnecessários, de 
alguns artistas que, se compara-
dos a outros nomes esquecidos, 
nem contribuíram tanto assim 
com esse tipo de entretenimen-
to.

Impossível passar desper-
cebida a importância da atriz 
Regina Duarte nesse veículo 
mágico. Regina, em que pese 
ter pedido demissão da TV 
Globo depois de 50 anos na 
casa, para assumir o desas-
troso cargo de secretária Na-
cional de Cultura, deveria ser 
sido homenageada pela sua 
trajetória profissional e real 
importância na telinha.

Os grandes sucessos das te-
lenovelas passam pelas inter-
pretações magistrais de Regina, 
em tramas como Roque Santeiro, 
1985, e Vale Tudo, 1989, esco-
lhidas, em primeiro e segundo 
lugares, por um júri formado 
por 70 personalidades (atores, 
diretores, autores, jornalistas 
e músicos), que apontou as 37 
melhores novelas de todos os 
tempos. E, por acaso, Regina 
protagonizou as duas mais vo-
tadas, além de outras igualmen-
te lembradas. A sátira de Que 
rei sou eu, 1989; a saga rural de 
Renascer, 1993; e a tragédia su-
burbana de Avenida Brasil, 2012, 
completam o Top 5 dos folhe-
tins inesquecíveis que marca-
ram época.

Dancin days, 1978; Tieta, 
1989; Mulheres de Areia, 1993; 
Irmãos Coragem, 1970; O bem-
amado, 1973; Gabriela, 1975; 
Estúpido Cupido, 1976; Selva de 
Pedra, 1986; Top Model, 1989; 

Pantanal, 1990; O clone, 2001; 
Beto Rockfeller, 1968; A Moreni-
nha, 1975; Pecado Capital, 1975; 
Saramandaia, 1976; Brilhante, 
1981; Sol de Verão, 1982; Lou-
co amor, 1983; Guerra dos se-
xos, 1983; O salvador da Pátria, 
1989; Vamp, 1991; Sonho meu, 
1993; A viagem, 1994; O rei do 
gado, 1996; Andando nas nuvens, 
1999; O cravo e a rosa, 2000; 
Mulheres apaixonadas, 2003; Ce-
lebridade, 2003; Da cor do pecado, 
2004; A favorita, 2008; Cheias 
de charme, 2012; e Além do tem-
po, 2015, aparecem no ranking 
das mais votadas.

Curiosamente, no ano que 
as telenovelas completam sete 
décadas, autores que pararam 
o Brasil com suas produções 
não estão mais na ativa, co-
mo Manoel Carlos e Benedi-
to Ruy Barbosa, aposentados. 
Aguinaldo Silva e Silvio de 
Abreu, que escreveram gran-
des clássicos, não tiveram seus 
contratos renovados com a 
Globo.

Não podemos esquecer 
de Antonio Calmon, Carlos 
Lombardi, Marcílio Moraes, 
Lauro César Muniz e Walter 
Negrão, que escreveram di-
versas novelas de sucesso e 
estão fora do ar, e Gilberto 
Braga, que contribuiu muito 
para esses 70 anos de história 
e nos deixou em 2021. Walcyr 
Carrasco e João Emanuel Car-
neiro são autores da nova ge-
ração, escreveram produções 
de sucesso, como foi o ca-
so de Avenida Brasil, um dos 
maiores sucessos das teleno-
velas dos últimos tempos.

Nos 70 anos das telenovelas, 
o casal Tarcísio Meira e Glória 
Menezes apareceu muito pouco 
e ambos protagonizaram gran-
des e inesquecíveis sucessos. 
Sonia Braga, grande intérprete 
de Gabriela e de Dancin Days, foi 
exibida em flashs curtíssimos, 
assim como Irene Ravache, Lu-
célia Santos, Zezé Motta, Vera 
Fischer, Cássia Kiss e Maitê 
Proença foram meras figuran-
tes de luxo. E Nathalia Tim-
berg, essa atriz extraordinária, 
interprete de papéis espetacu-
lares?

Yoná Magalhães, Eva To-
dor, Tônia Carrero, Zilka Sa-
laberry, Ruth de Souza, Leo-
nardo Villar, Sérgio Cardoso, 
Paulo Gracindo, Paulo Au-
tran, Lilian Lemmertz, Cleide 
Yáconis, Walmor Chagas, Ru-

bens de Falco, Luiz Gustavo, 
Nicette Bruno, Myriam Pires, 
Wanda Lacerda, Milton Mora-
es, Paulo Goulart, Eva Wilma, 
John Herbert, Sérgio Corrêa 
e Castro, Daysi Lúcidi, Yara 
Cortês, Celia Biar, Claudio 
Marzo, Rosita Thomaz Lopes, 
Heloisa Mafalda, José Wilker 
e Ida Gomes, todos já faleci-
dos, não foram homenagea-
dos como mereciam e alguns 
sequer lembrados...

Na realidade, esse progra-
ma, pela sua importância his-
tórica e de pesquisa para os 
amantes da comunicação, de-
veria ter sido produzido em 
pelo menos duas partes, ou 
em uma série. Assim, o públi-
co teria como acompanhar a 
grandiosidade e a importância 
não somente dos artistas, mas 
de autores e diretores.

Ficou algo superficial, bu-
rocrático, sem grandes sabo-
res e emoções, bem longe de 
ser uma programação à altura 
de sete anos de vida dos fo-
lhetins, para muitos única dis-
tração em seus lares. Pareceu 
um recorte, sem criatividade 
e inovação, um amontoado 
de imagens e de depoimen-
tos muitas vezes desprezíveis, 
com exceção dos diálogos 
fortes e eloquentes de Betty 
Faria e de Francisco Cuoco, 
que, emocionados, relembra-
ram papéis, tramas e a ami-
zade que os une há décadas. 
Eles estiveram juntos e vive-
ram pares românticos em vá-
rias ocasiões e são pilares da 
telenovela brasileira.

A origem das novelas remete 
ao teatro da década de 1930. O 
radioteatro começou na Rádio 
Nacional, três meses após a sua 
inauguração, com transmissão 
de diálogos humorísticos e nú-
meros musicais, em dezembro 
de 1936. Já a primeira radiono-
vela, Em Busca da Felicidade, foi 
transmitida pela mesma emis-
sora, em 5 de junho de 1941.

Sua Vida me Pertence, de Wal-
ter Forster, é considerada a 
primeira telenovela brasileira. 
Exibida na TV Tupi duas vezes 
por semana, ao vivo, a obra ti-
nha apenas 20 capítulos de 15 

minutos de duração cada. A es-
treia ocorreu em 21 de dezem-
bro de 1951, com Vida Alves 
– famosa por protagonizar o 
primeiro beijo da televisão bra-
sileira, ao lado de Walter Fors-
ter nessa mesma obra – Lia de 
Aguiar, Dionísio de Azevedo e 
Lima Duarte no elenco.

Já 2-5499 Ocupado, da TV Ex-
celsior, foi a primeira produção 
a ser transmitida diariamente, 
com 30 minutos de duração. 
Com estreia em julho de 1963, 
a novela contava com Tarcísio 
Meira e Glória Menezes como 
o casal romântico da trama. Na 
Globo, a primeira produção de 
folhetins foi em 1965, ano de 
sua fundação. Ilusões Perdidas, 
que estreou no dia 26 de abril, 
ficou no ar até 30 de julho do 
mesmo ano. No total, foram 
exibidos 56 capítulos. Leila Di-
niz e Reginaldo Faria forma-
vam o par romântico da novela.

Atualmente a TV, em espe-
cial a Globo, marca uma nova 
fase com seus autores de nove-
las, a grande maioria dos nove-
listas é da nova geração e aos 
poucos vêm construindo sua 
história, mas as telenovelas de-
vem muito aos grandes gênios 
da dramaturgia que hoje não es-
tão mais na ativa e nem por isso 
merecem ser esquecidos. Dias 
Gomes e Janete Clair foram os 
pioneiros na dramaturgia tele-
visiva.

Pode-se dizer que Verdades 
Secretas 2 é um marco nessa 
nova forma de fazer e de ver 
novelas. A produção estreou 
primeiro no streaming, no Glo-
boplay, e deverá ir ao ar na TV 
aberta. Foi o produto mais as-
sistido da plataforma no ano 
de 2021, marcando, assim, uma 
nova fase na dramaturgia.

As telenovelas são, na rea-
lidade, uma experiência que é 
compartilhada entre amigos, 
familiares, colegas de trabalho e 
vizinhos. Todos opinam, todos 
querem desvendar mistérios. 
São memórias afetivas, são si-
tuações que parecem distantes 
de todos nós, mas que, por ve-
zes, refletem o nosso dia a dia. 
E é justamente a união desses 
e de outros fatores que fazem 
da novela nacional a mais po-
pular identidade audiovisual do 
Brasil, com suas cores, formas, 
conteúdos, sons e imagens.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

Por Marcos Espínola

Trago aqui um tema que pode pas-
sar despercebido pelos cidadãos e 
formadores de opinião, mas que 

entendo ser de grande relevância para a so-
ciedade: a postura de inclusão social que a 
polícia militar de todo o país, especialmente 
a do Rio de Janeiro, promove desde sua 
fundação no que diz respeito à raça, cor, 
classe social etc.

A corporação se apresenta como uma das 
mais democráticas do país. Em estudo divul-
gado na década passada intitulado “O negro 
na Polícia Militar: crime, cor e carreira no 
Rio de Janeiro”, o primeiro focando o poli-
cial afrodescendente no estado, foi constat-
ado, já naquela época, que a instituição era a 
que mais emprega negros no Rio. O levan-
tamento apontou ainda que 60% da tropa, 
considerando oficiais e praças, são afrode-
scendentes, percentual que sobe para 66% 
se forem considerados somente os praças.

E mesmo sem estatísticas atuais podem-
os arriscar que essa realidade permanece. 
Se na ocasião os negros na PM chegavam 
a 42% dos oficiais da corporação, hoje a 
estimativa é que esse percentual gire em 
torno dos 50%, algo que não se vê em 
nenhuma outra instituição pública e nem 
privada do país.

Vale ressaltar que a carreira militar se dá 
com base na meritocracia, ou seja, todos de 
forma igualitária buscam crescer na corpo-
ração, que prioriza os critérios de qualifica-
ção e capacitação. Cada candidato compõe 
a sua história, galgando cada degrau de sua 
carreira, com estudo, disciplina e dedicação, 
independente de quem seja.

E o que internamente é reconhecido, pois 
no estudo 75% dos entrevistados acredita-
vam que na PM não existe racismo, infeliz-
mente não chega a opinião pública, ou seja, 
uma informação importante e que não é de 
conhecimento da sociedade.

Numa realidade na qual a violência ur-
bana alcançou índices extremos nas últi-
mas décadas, quando se fala que a polí-
cia do Rio é a que mais mata, também se 
deve lembrar que ela também é a que mais 
tem baixa. E dessas mortes de policiais, a 
maioria é de negros. Segundo o Anuário 
2020 do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP), 65,1% dos 172 policiais 
assassinados no Brasil como um todo em 
2019, de folga ou em serviço, era negro, 
ou seja, significando que 2 em cada 3 poli-
ciais mortos.

Com todo esse cenário, fica o desejo de 
que haja por parte de todos um reconheci-
mento a uma corporação centenária quanto 
a sua capacidade inclusiva, de responsabili-
dade social e de igualdade.

Marcos Espínola é advogado criminalista  
e especialista em segurança pública.
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Novo centro cultural

Chris Hermann, que acaba de voltar da Alemanha, 
inaugura em janeiro um espaço cultural em Búzios. 

Ativista cultural e social, pretende implementar um local 
voltado para arte local e no mundo, de forma presencial, 
virtual ou híbrida.

A facada de Bolsonaro

O jornalista Joaquim de Carvalho conta a forma nebu-
losa da facada do presidente, no youtube, no Bolsonaro e 
Adélio – uma fakeada no coração do Brasil. Uma visão que nos 
leva a várias reflexões. Fica a dica.

Exposição de Antonio 
Parreiras

Vanda Klabin não para. É responsável pela curadoria 
da exposição Antonio Parreiras – paisagens e marinhas, que 
começa nessa sexta no Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói. São 37 telas do pintor.

Prêmio Yedda Maria Teixeira

A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rj 
outorga seu prêmio anual, no próximo dia 20 de março, 
em evento virtual. As dez categorias homenageadas serão 
escolhidas por um júri formado por 20 mulheres e presi-
dido pela pianista Maria Luiza Nobre.

Diga não ao Carnaval

A situação do Rio de Janeiro é preocupante, após a 
realização da queima de fogos e liberação de máscaras 
em ambientes abertos. O prefeito Eduardo Paes pre-
cisa reavaliar com urgência o planejamento turístico da 
cidade e cancelar qualquer manifestação presencial no 
Carnaval.

Investimento em saúde

Niterói terá um aporte de R$ 200 milhões na área de 
saúde em 2022. Vão ser utilizados em infraestrutura e 
modernização de mais de 60 unidades. Parabéns, prefeito 
Axel Grael.

Pensamento da semana

“Acordei em 2022. Muita esperança, mas muita luta. 
No caminho, ando sem muito peso que deixei em 2021. 
Me sinto disposto a encarar uma nova jornada, que não 
vai ser nada fácil com tantos desmandos e negacionismo 
por parte de quem deveria dar o exemplo. O mundo está 
mudando. Olho pela varanda e vejo uma rua que me 
leva a um caminho de coragem, de sentir a dor alheia, de 
não viver uma realidade sem nenhum contexto de soli-
dariedade, de ter em mente que os equívocos da política 
prejudicam o cidadão comum. O Zé Ninguém de Reich 
que consciente e inconsciente procura sobreviver com o 
grito da injustiça. Preconizamos uso sustentável da vida! 
Será que vamos conseguir? Basta querer e ter sua parte de 
responsabilidade. Vamos juntos e ter em mente que nos 
próximos 12 meses nossa voz e nosso querer serão vitais. 
Sim, 2022 chegou e somos responsáveis por nossos atos e 
omissões.”

Projeto do governo pode significar 
danos ambientais no Brasil
O projeto Poço 

Transparente do 
Governo Fede-

ral que autoriza a aplicação 
da técnica de fraturamento 
hidráulico (fracking, em in-
glês) no país para produção 
de petróleo e gás natural em 
terra está sendo criticado 
por sindicatos e ambienta-
listas.

Anunciada na segunda-
feira, a implementação do 
projeto pode atingir o Aquí-
fero Guarani, considerado 
o maior reservatório trans-
fronteiriço da América do 
Sul, situado entre Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai. 
“É mais um golpe contra o 
meio ambiente, e revela um 
dos objetivos da venda, pe-
la Petrobras, há menos de 
dois meses, da Unidade de 
Industrialização do Xisto 
(SIX), no Paraná, uma das 
maiores reservas de xisto 
do Brasil.” A declaração é 
do coordenador-geral da 
Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), Deyvid Ba-
celar, ao lembrar que o fra-
turamento hidráulico já foi 
proibido em outros países 
do mundo. 

“É inadmissível que te-
nhamos a possiblidade de 
uma atividade petrolífera uti-
lizando essa tecnologia, que 
vai agredir ainda mais o nos-
so meio ambiente, trazendo 
prejuízos principalmente pa-
ra o subsolo e os lençóis fre-
áticos, colocando em risco o 
importante Sistema Aquífero 
Guarani”, destaca ele.

O processo do fratura-
mento hidráulico reduziu 
drasticamente o preço do 
gás nos Estados Unidos 
(EUA), mas é condenado 
por ambientalistas. Experi-
ências internacionais mos-
tram que a exploração do 
O&G de folhelho por meio 
da tecnologia do fratura-
mento hidráulico provoca 
fortes impactos ambientais, 
principalmente em relação à 
qualidade da água.

O fraturamento hidráu-
lico é realizado por meio 
da injeção de água em alta 
quantidade e pressão, asso-
ciada a mais de 400 produ-
tos químicos e muita areia. 
Essa pressão provoca o fra-
turamento da rocha, permi-
tindo que o gás natural ar-
mazenado seja recuperado 
pelas fissuras criadas. Entre 
os principais impactos am-
bientais estão a contamina-
ção da água e do solo, riscos 
de explosão com a liberação 
de gás metano, consumo 

excessivo de água, além do 
uso de substâncias quími-
cas.

“O fracking oferece 
enormes riscos às águas 
subterrâneas e de superfí-
cie, à agricultura e pecuária, 
e especialmente à saúde hu-
mana”, diz Juliano Bueno 
de Araujo, especialista em 
riscos e emergências am-
bientais, fundador do Movi-
mento Não Fracking Brasil 
e do Instituto Arayara.org. 
De 2015 a 2021, ele visi-
tou mais de 415 cidades do 
Brasil que aprovaram leis 
municipais que restringem 
o uso desta técnica em seus 
territórios.

“Estudos apontam, tam-
bém, que o fraturamento 
hidráulico, ao destruir as 
camadas subterrâneas, pode 
provocar abalos sísmicos. 
Várias cidades norte-ame-
ricanas sofrem as conse-
quências da produção do 
shale gás por meio do fratu-
ramento hidráulico. Tanto 
que a Califórnia já anunciou 
que banirá o fracking a par-
tir de 2024”, observa Henri-
que Jager, consultor da FUP 
e pesquisador do Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep).

O projeto Poço Transpa-
rente foi incluído no Pro-
grama brasileiro de Parceria 
de Investimentos (PPI) pa-
ra licenciamento ambiental 
e implantação. O objetivo 
é adquirir experiência para 
produção de petróleo e gás 
em reservatórios não con-
vencionais.

O Governo Federal deu 
90 dias para que os minis-
térios de Minas e Energia 
(MME) e da Economia, em 
conjunto com a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) e a Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), 
publiquem edital para a 
qualificação de projetos no 
âmbito do Poço Transpa-
rente, que deverá ser sub-
metido à consulta pública.

Embora condenada no 
Brasil por seu alto potencial 
nocivo ao meio ambiente 
e à saúde pública, há pres-
sões a favor do emprego 
do fracking na indústria do 
petróleo, sobretudo em ro-
chas de xisto. O Brasil é um 
grande produtor e a SIX, 
em seu processo de produ-
ção, utiliza uma tecnologia 
totalmente desenvolvida 
pela Petrobras, a Petrosix (a 
rocha passa por um proces-

so de mineração e pirólise), 
considerada menos agressi-
va ao meio ambiente.

A tecnologia não apre-
senta risco ao imenso Aquí-
fero Guarani, que tem uma 
extensão de 1,2 milhão 
quilômetros quadrados e 
é considerado o maior re-
servatório transfronteiriço 
da América do Sul, situado 
entre Brasil, Argentina, Pa-
raguai e Uruguai.

“Porém não há garantia 
nenhuma de que o novo ad-
quirente da SIX não vá ten-
tar utilizar o fraturamento 
hidráulico como estratégia 
para acelerar a produção de 
O&G. Na exploração não 
convencional no Brasil, em 
especial do xisto, há um vá-
cuo legislativo e muitos in-
teresses por trás disso. Com 
a saída da Petrobrás após a 
venda da SIX, e por conse-
guinte do Estado da explo-
ração do xisto de maneira 
sustentável, abre-se a porta 
para o fraturamento hidráu-
lico”, alerta Mario Dal Zot, 
presidente da Associação 
Nacional dos Petroleiros 
Acionistas Minoritários da 
Petrobras (Anapetro).

Dal Zot destaca que a 
SIX conta com o maior par-
que tecnológico da Améri-
ca Latina para pesquisas 
na área de petróleo. São 17 
unidades criadas para de-
senvolver novas tecnologias 
de refino e petroquímica, 
gás e energia, meio ambien-
te e produtos derivados.

Boa parte dos lucros 
gerados pelo Centro de 
Pesquisa da Petrobras 
(Cenpes), em torno de US$ 
450 milhões por ano, vinha 
das pesquisas realizadas na 
usina do Paraná. Porém, em 
2019, a gestão da Petrobrás 
decidiu paralisar a pesquisa 
da SIX. Todas as unidades 
permaneceram hibernadas 
e os trabalhadores foram 
transferidos para setores da 
operação da usina.

Em nota técnica, a qual 
a FUP teve acesso, a Pe-
trobras informa que, no 
âmbito do processo de de-
sinvestimento da SIX, foi 
negociado um contrato de 
arrendamento, pela Petro-
bras, com a empresa Forbes 
& Manhattan Resources 
Inc. (que adquiriu a totali-
dade das ações da SIX), das 
plantas de pesquisa e de-
senvolvimento (“plantas de 
P&D”) localizadas na área 
da SIX, “uma vez que os 
imóveis onde se localizam 
as plantas de P&D integram 

o conjunto de ativos que se-
rá transferido à comprado-
ra”.

O contrato de arrenda-
mento é regido pelas nor-
mas e leis brasileiras e tem 
por objeto a outorga do 
direito de uso e explora-
ção das plantas de P&D à 
Petrobras pelo prazo de 20 
anos sob gestão do Cenpes. 
A prática do fraturamento 
hidráulico é condenada no 
Brasil por seu alto potencial 
nocivo ao meio ambiente 
e à saúde pública, mas há 
pressões a favor do empre-
go do fracking na indústria 
do petróleo, sobretudo em 
rochas de xisto.

No Brasil, desde os lei-
lões da 12ª rodada da ANP, 
realizados em 2013, onde 
áreas para exploração fo-
ram identificadas para uso 
do fracking, o assunto é 
alvo de polêmicas em di-
ferentes regiões, embora 
ainda não exista registro do 
fraturamento em território 
brasileiro. Em 2017, diver-
sas decisões judiciais proi-
biram a prática do fracking 
em campos com potencial 
para exploração do xisto, 
leiloados pela Petrobras.

Em outubro daquele ano, 
a Justiça Federal proibiu a 
prática na Bacia do Paraná, 
localizada no oeste do estado 
de São Paulo. Em feverei-
ro do mesmo ano, a Justiça 
Federal do Piauí proibiu o 
fraturamento no estado. Em 
junho, foi a vez da Justiça Fe-
deral do Paraná determinar 
a nulidade dos leilões da 12ª 
rodada referentes à área da 
Bacia do Paraná.

No Paraná, em 2019, a 
proibição do fraturamento 
hidráulico se converteu em 
lei, promulgada pela Assem-
bleia Legislativa com o apoio 
do governo do estado. Na 
ocasião, demonstrando uma 
força crescente de apoio ao 
fracking na agência regu-
ladora, a ANP judicializou 
a questão e ingressou com 
uma ação direta de incons-
titucionalidade (Adin) no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), alegando que a legis-
lação aprovada no Paraná in-
vade a competência da União 
para o tema.

Atualmente, o assunto é 
alvo de controvérsia tanto 
judicial quanto legislativa, 
vigorando diversas limina-
res proibitivas da prática do 
fracking, bem como as leis 
que proíbem o fraturamen-
to nos estados do Paraná e 
Santa Catarina.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

IGP-DI fecha 2021 com inflação acumulada de 17,74%

O Índice Geral de 
Preços – Dispo-
nibilidade Inter-

na (IGP-DI) fechou 2021 
com inflação acumulada 
de 17,74%. A taxa ficou 
abaixo da observada no 
ano anterior (23,08%). O 
dado foi divulgado nesta 

quinta-feira pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Em 2021, a maior alta de 
preços foi observada no ata-
cado. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que 
mede o segmento, fechou o 
ano com inflação de 20,64%.

O Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), que me-
de o varejo, registrou taxa de 
9,34% em 2021. Já o Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC) teve inflação 
de 13,85% no período.

Em dezembro de 2021, 
o IGP-DI ficou em 1,25%, 
acima do índice de no-

vembro, que teve queda 
de preços de 0,58%, e de 
dezembro do ano anterior, 
que registrou inflação de 
0,76%. Entre os segmen-
tos analisados, as taxas 
registradas foram as se-
guintes: IPA (1,54%), IPC 
(0,57%) e INCC (0,35%).
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Comissão da Alerj  
quer reajuste menor  
em trens e barcas

A Comissão de Transportes da Alerj, presidida pelo 
deputado Dionísio Lins (PP), está acompanhando 

as negociações entre o Governo do Estado e a conces-
sionária Supervia para a redução do reajuste na passagem 
dos trens, fixada em R$ 7, com entrada em vigor a partir 
de 2 de fevereiro. O aumento é considerado abusivo pelos 
deputados. Outro reajuste na mira da comissão é o das 
barcas da travessia Rio-Niterói. A tarifa deve saltar de R$ 
6,90 para R$ 7,70, a partir do dia 12 de fevereiro.

Obras prioritárias  
em Rio Bonito

O município de Rio Bonito entrou no programa de 
obras prioritárias do Governo do Estado em 2022, para 
melhorar a infraestrutura urbana e rural nas vias de acesso 
e próximas à Rodovia BR-101. O dinheiro necessário sairá 
de emenda apresentada pelo deputado Anderson Alexan-
dre (SDD).

Mais prazo para  
o transporte escolar

Procon-SP encontra diferenças de  
até 381% em preço de material escolar

A pesquisa de preços 
de material escolar 
realizada pelo Pro-

con-SP em oito sites cons-
tatou diferenças expressivas 
em diversos itens. A maior 
diferença encontrada foi de 
381,11%: a caixa com 6 co-
res (90g) da massa de mo-
delar Abelhinhas Soft, da 
marca Acrilex era vendida 
em um local por R$ 12,99 
e em outro, por R$ 2,70; o 
preço médio apurado foi de 
R$ 4,83.

O levantamento feito 
pelo núcleo de pesquisa da 
Escola de Proteção e De-
fesa do Consumidor tem 
como objetivo oferecer re-
ferências de preço por meio 
dos preços médios obtidos.

O núcleo pesquisou os 
seguintes produtos no pe-
ríodo de 7 a 10 de dezem-
bro de 2021: apontador, 
borracha, caderno, canetas 
esferográfica e hidrográfica, 
colas em bastão e líquida, 
giz de cera, estojo de lápis 
de cor, lápis preto, lapisei-
ra, marca texto, massa de 
modelar, papel sulfite, refil 
para fichário, régua, tesoura 
escolar e tinta para pintura 
a dedo.

Para a comparação, fo-
ram considerados somente 
os itens comercializados 
em, no mínimo, três sites 
visitados, totalizando 79 
produtos. Os sites verifica-
dos foram: Amazon, Ame-
ricanas, Gimba, Kalunga, 

Lepok, Livrarias Curitiba, 
Magazine Luiza e Papelaria 
Universitária.

“A diferença de preço 
chega a ser escandalosa, o 
consumidor precisa pes-
quisar antes de fazer sua 
compra. Mais do que nun-
ca é preciso unir forças e 
quando os pais se juntam, 
o poder de compra au-
menta muito. Com isso é 
possível negociar melho-
res valores e todo mundo 
sai ganhando.

Não aceite preços abusi-
vos, busque outros estabe-
lecimentos, faça compras 
online, mas não pague 
além do que a média prati-
cada pelo mercado. A pes-
quisa que realizamos serve 

justamente para ajudar o 
consumidor nessa missão 
de encontrar os produtos 
com os melhores preços”, 
alerta o diretor do Procon-
SP, Fernando Capez.

Comparação com 2020

Após comparação dos 
produtos comuns entre 
esta pesquisa e a última re-
alizada entre os dias 17 e 
19 de novembro de 2020, 
constatou-se, em média, 
acréscimo de 15,96% no 
preço médio. 

O IPC-SP (Índice de Pre-
ços ao Consumidor de São 
Paulo) da Fipe, referente ao 
período, registrou variação 
de 11,12%.

Emplacamentos cresceram 10,5% em 2021

De acordo com da-
dos da Federação 
Nacional da Dis-

tribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), em 
dezembro de 2021, todos 
os segmentos automotivos 
tiveram alta em relação ao 
mês anterior. Com isso, o 
setor, como um todo, re-
gistrou 337.623 emplaca-
mentos de veículos, volume 
13,99% superior a novem-
bro.

Na comparação com 
dezembro de 2020, houve 
retração de pouco mais de 
7%. No ano de 2021, o acu-
mulado atingiu 3.497.077 
unidades de veículos zero 
km comercializados, num 
crescimento de 10,57% so-
bre 2020.

Apesar de bastante afe-
tados pela instabilidade na 
produção, os segmentos de 
automóveis e comerciais le-
ves terminaram o ano com 

crescimento em relação a 
2020. O crédito, para es-
ses segmentos, apresenta 
um índice de aprovação de 
68%, mas o ligeiro aumento 
da inadimplência, nos últi-
mos meses, e as elevações 
nas taxas de juros são pon-
tos de atenção.

Já o segmento de cami-
nhões, com quase 12 mil 
unidades emplacadas em 
dezembro, registrou a maior 
alta de emplacamentos, de 
todo o setor automotivo, 
em 2021.

O segmento de ônibus, 
aos poucos, vai recuperan-
do o mercado, perdido du-
rante a pandemia e deverá 
ser favorecido por progra-
mas de transporte público, 
como o Caminho da Esco-
la, do Governo Federal, ao 
longo de 2022.

Quando o assunto são 
implementos rodoviários, 
o segmento registrou, em 

2021, o maior volume de 
sua série histórica.

E a comercialização de 
motocicletas 0 km continua 
aquecida e as montadoras 
têm conseguido reduzir o 
tempo de entrega que, ho-
je, está na média de 30 dias. 
Apesar da redução da es-
pera, o crédito apresentou 
piora no índice de aprova-
ções, em dezembro, quando 
apenas 35% das propostas 
de financiamentos foram 
concedidas, contra 48% em 
novembro.

Por não serem empla-
cados, tratores e máquinas 
agrícolas apresentam dados 
com um mês de defasagem, 
pois dependem de levan-
tamentos junto aos fabri-
cantes. Apesar da queda, 
registrada em novembro, 
os segmentos mantiveram 
o ritmo de recuperação ao 
longo do ano.

A Fenabrave também 

divulgou as projeções de 
emplacamentos de veícu-
los para o ano de 2022. A 
entidade prevê uma alta de 
5,2%, para todo o setor, es-
te ano.

Também a Federação 
Nacional das Associações 
dos Revendedores de Veí-
culos Automotores (Fenau-
to) divulgou suas estatísti-
cas revelando que, em 2021, 
o total de carros comercia-
lizados foi de 15.106.724 
unidades, resultado 17,8% 
superior ao verificado em 
2020.

Comparando-se o re-
sultado de 2021 com o de 
2019, ano sem pandemia, o 
setor obteve um resultado 
positivo de 3,5%. Somente 
no mês de dezembro deste 
ano foram comercializados 
1.201.600 veículos, contra 
1.165.436, em novembro, 
resultado 3,1% positivo su-
perior.

Demanda por testes rápidos da Covid aumenta 10%

A empresa farmacêu-
tica MedLevenso-
hn registrou 10% 

de aumento na demanda 
por testes rápidos para de-
tecção da Covid-19 após as 
festas de final de ano, em 
linha com o aumento de ca-
sos da doença em diversos 
estados brasileiros, como 
São Paulo e Rio de Janei-
ro. A companhia também 
identificou durante novem-
bro e dezembro de 2021 
um crescimento de 11,5% 
em comparação a 2020 na 
demanda de testes para In-
fluenza A+B, que detectam 
a variante H3N2, responsá-
vel pelo surto de gripe dos 
últimos meses.

Algumas empresas priva-
das também procuraram a 
companhia para contratar 
serviços de testagem para 
colaboradores. Somente em 
dezembro, foram comercia-
lizados em torno de 300 mil 
unidades dos testes de In-
fluenza.

“Não sentimos a ne-
cessidade de aumento da 
produção, neste momen-
to, haja vista que estamos 
com estoques bastante 
abastecidos para atender 
às demandas de merca-
do. Contudo, estamos em 
constante monitoramento 
para, se for o caso, incre-
mentar a importação dos 
produtos muito rapida-

mente”, explica Ricardo 
Scaroni, diretor Comercial 
de Operações da MedLe-
vensohn.

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
a MedLevensohn já co-
mercializou cerca de 7 
milhões de testes rápidos 
para Covid-19. Em 2021, 
mensalmente, a compa-
nhia comercializou cerca 
de 200 mil exames. “Acre-
ditamos que a demanda se 
mantenha estável ao lon-
go de 2022, mas estamos 
preparados para um incre-
mento de fornecimento, 
caso haja uma nova ace-
leração da pandemia, es-
pecialmente quando con-

sideramos o surgimento 
da nova variante”, finaliza 
José Marcos Szuster, CEO 
da MedLevensohn.

A farmacêutica e diretora 
de Relações Internacionais 
da companhia, Anna Luiza 
Szuster, também afirma que 
a empresa acredita que a de-
manda de testes de Influen-
za A+B tende a aumentar 
ao longo de 2022. “O nos-
so teste possui elevados 
índices de sensibilidade e 
especificidade e é capaz de 
detectar as principais cepas 
do Influenza A e Influen-
za B circulantes, inclusive 
a H3N2, que é a causadora 
da atual epidemia”, explica 
a executiva.

Dionísio Lins

Alerj

Jair Bittencourt

Quem trabalha com 
transporte escolar gan-
hou mais tempo para se 
adequar às novas regras 
previstas na Lei 8.081/18. 
O governador Cláudio 
Castro sancionou a Lei 
9.538/2021 que estende 
para 31 de dezembro de 
2022 o prazo para os veícu-
los de frota de transporte 
escolar da rede estadual 
de ensino do Estado do 
Rio de Janeiro se adequem 

às novas regras. A lei é de 
autoria dos deputados Jair 
Bittencourt (PP), e Sérgio 
Fernandes (PDT).

Revitalização da  
Serra Velha da Estrela

O deputado Marcus Vinícius (PTB) aproveitou a 
primeira semana do ano para acompanhar o andamento 
das obras de revitalização da Serra Velha da Estrela, prin-
cipal via de ligação dos municípios de Petrópolis e Magé. 
O parlamentar é autor de indicações e ofícios ao Governo 
do Estado solicitando a revitalização da estrada.

Cursos gratuitos na Elerj
A Elerj, Escola do Legislativo do Estado do Rio de 

Janeiro, está com inscrições abertas para vários cursos gra-
tuitos. Acesse o link linktr.ee/elerj e conheça os detalhes 
de cada um deles.

Alerj
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Três perguntas: o 
mercado imobiliário de 
Miami e as criptomoedas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Daniel Ickowicz, 
diretor de vendas 

da imobiliária Elite Inter-
national Realty, sediada em 
Miami, e com Ricardo As-
saf, CEO da Unblock Capi-
tal, sediada em São Paulo, 
sobre a utilização de crip-
tomoedas na liquidação de 
transações imobiliárias em 
Miami, o funcionamento 
desse tipo de operação e se 
a legislação americana teve 
que passar por algum tipo 
de adaptação para suportá-
la.

Como está a aceitação 
de criptomoedas na liq-
uidação de negócios imo-
biliários em Miami?

O interesse é crescente 
por parte de desenvolve-
dores, corretores, proprie-
tários e investidores. Miami 
se tornou um dos polos de 
tecnologia dos EUA, atrain-
do pessoas ligadas à tecno-
logia em geral e blockchain, 
que utilizam criptomoedas 
há bastante tempo. Além 
disso, grandes empresas do 
segmento tem se instalado 
na cidade. Temos o exem-
plo da FTX, que passou a 
dar nome a arena do time 
de basquete Miami Heat 
(FTX Arena).

Assim como vem acon-
tecendo em outros setores, 
a opção por criptomoedas 
aumenta as oportunidades 
de negócios no ramo imo-
biliário e se apresenta como 
uma forma de transação efi-
ciente, segura e rápida.

Em Miami, já começaram 
a surgir anúncios de propri-
etários que aceitam cripto 
como forma de pagamento. 
Grandes construtoras tam-
bém começam a aceitá-las 
na venda de imóveis na 
planta. Isso vai dando espa-
ço para que sejam fechados 
negócios com esta opção de 
pagamento. Espera-se que 
num futuro, não tão distan-
te, um cliente possa adquirir 
um imóvel de manhã e se 
mudar no final do dia. 

Essa tendência se 
manifesta como o futuro 
das transações imobil-
iárias. Exemplo disso são 
os grandes empresários 
brasileiros entrando no 
universo das criptomo-
edas, como o conhecido 
Roberto Justus, que re-
centemente vendeu um 
imóvel em Miami e aceitou 
moeda digital na transa-
ção.

Como funciona a liq-

uidação da compra de 
um imóvel com cripto-
moedas?

A criptomoeda é utilizada 
como veículo de pagamen-
to, pois a transação imo-
biliária continua denomi-
nada em USD. Para evitar 
a volatilidade dos criptoati-
vos, utiliza-se stablecoins, 
que são criptomoedas que 
equivalem às moedas tradi-
cionais. Neste caso, utiliza-
se o USDC e o USDT (ex-
emplo: 1 USDC = US$ 1).

A transação deve seguir 
todos os padrões usuais de 
uma compra e venda de 
imóveis e deve identificar 
de maneira bastante clara as 
wallets utilizadas na transa-
ção, pois o objetivo é dar 
total transparência ao negó-
cio.  

Uma das principais van-
tagens do vendedor é que 
nesta modalidade ele pode 
escolher, logo após a con-
cretização da venda, se 
segue com as moedas digi-
tais ou se as converte em 
moedas tradicionais. Por 
sua vez, o comprador tem a 
possibilidade de efetuar um 
negócio mais rápido, com 
menos tempo de tramitação 
legal, adquirindo um imóvel 
de forma segura.

Considerando as três 
esferas do governo amer-
icano (federal, estadual e 
municipal), a legislação 
americana teve que ser 
adaptada para possibili-
tar esse tipo de liquida-
ção?

A legislação americana 
não teve que ser adaptada 
porque trata-se do uso da 
tecnologia como meio de 
pagamento seguindo as re-
gras já estabelecidas. Sen-
do assim, essas transações 
em criptomoeda estão de 
acordo com as regulamen-
tações do Governo dos 
EUA.

Contudo, há uma série de 
discussões no Congresso e 
nas agências americanas so-
bre o tema de criptoativos. 
Elas são altamente positivas 
por terem como objetivo 
dar maior clareza às transa-
ções.

Em novembro do ano 
passado, a equipe adminis-
trativa do Governo Biden 
destacou a importância 
das stablecoins como for-
mas de pagamento inclusi-
vas, rápidas e eficientes. Os 
governos estaduais estão 
tratando de forma indepen-
dente esse assunto, enquan-
to aguardam a regulamenta-
ção por parte do Congresso 
Federal.

Iedi: bens de capital puxam  
queda da produção industrial

Em 2021, a produção 
industrial encolheu 
sistematicamente, 

mês após mês. Em nov/21, 
segundo os dados divulga-
dos nesta quinta-feira pe-
lo IBGE, o declínio foi de 
-0,2% frente ao mês ante-
rior, já descontados os efei-
tos sazonais. A queda não 
foi intensa, mas foi o sexto 
resultado negativo consecu-
tivo e com uma amplitude 
setorial relevante. As afir-
mações foram feitas, tam-
bém nesta quinta-feira, pelo 
Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi).

Segundo o instituto, o 
macrossetor de bens de 
capital, que até pouco tem-
po atrás era o único sem 
grandes dificuldades para 
crescer, foi quem levou a 
indústria geral ao verme-
lho no penúltimo mês de 
2021. Registrou -3% frente 
a out/21 na série com ajuste 
sazonal e parece ter entrado 
em uma nova fase, em que 
o sinal negativo preponde-
ra.

Os demais macrosseto-
res, como indicam as va-
riações também com ajuste 
sazonal a seguir, ou não sa-

íram do lugar ou cresceram 
muito pouco:  Indústria ge-
ral: -0,6% set/21; -0,6% em 
out/21 e -0,2% em nov/21; 
Bens de capital: -1,3%; 
+1,8% e -3,0%, respectiva-
mente; Bens intermediários: 
-0,2%; -0,9% e 0%; Bens de 
consumo duráveis: -0,6%; 
-1,8% e +0,5%; Bens de 
consumo semi e não du-
ráveis: -0,2%; -1,3% e 0%, 
respectivamente.

As perdas, contudo, de 
acordo com o Iedi, foram 
além de bens de capital e 
atingiram quase metade 
(46%) dos 26 ramos in-
dustriais pesquisados pelo 
IBGE. Variações negativas 
de destaque por sua inten-
sidade vieram de borra-
cha e plástico (-4,8% ante 
out/21), perfumaria e pro-
dutos de limpeza (-4,5%), 
móveis (-3,4%), metalurgia 
(-3,0%) e produtos de metal 
(-2,7%), entre outros.

No acumulado do ano 
até nov/21, o desempenho 
continuou positivo (4,7%), 
mas apenas em função das 
bases baixas de compara-
ção da primeira metade de 
2020. Com o fim deste efei-
to estatístico favorável, a in-
dústria já acumula 4 meses 

de retração na comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior. Ante nov/20, 
o recuo foi de -4,4%.

Por isso, segundo o Iedi, 
para a indústria os dados do 
IBGE mostram que ainda é 
cedo para considerar supe-
rada a crise provocada pela 
pandemia de Covid-19. De-
manda fragilizada, gargalos 
logísticos e nas cadeias de 
suprimento e pressões de 
custo são desdobramentos 
que ainda estão bastante 
presentes no setor.

O Iedi revela ainda que, 
se comparar com o mês 
imediatamente anterior ao 
choque da Covid-19 no 
Brasil, isto é, ante fev/20, 
o nível de produção da in-
dústria em nov/21 era 4,3% 
inferior. Ou seja, há uma 
regressão nada menos do 
que 16 meses e volta para 
um ponto não muito dis-
tante de jul/20. Para o Iedi, 
a sinalização é clara: as con-
dições que possibilitaram a 
reação do setor na segunda 
metade de 2020 não mais se 
verificam. 

Dada a magnitude das 
perdas com a pandemia e sua 
sobreposição à grave crise 
de 2015-2016, esta evolução 

recente deve ser vista com 
grande preocupação, para o 
Iedi. Isso especialmente por-
que a indústria global está 
passando por um processo 
profundo de transformação 
tecnológica e de busca por 
resiliência, apoiado por po-
líticas industriais ambiciosas 
em todas as principais po-
tências mundiais, a exemplo 
dos EUA, União Europeia e 
China.

de acordo com o insti-
tuto, os revezes mais ex-
pressivos atingem os bens 
de consumo, refletindo a 
escalada da inflação e o al-
to desemprego, que dete-
rioram o poder de compra 
da população, bem como as 
rupturas das cadeias produ-
tivas, já que muitos de seus 
setores reúnem um grande 
número de partes e compo-
nentes em sua produção. 

Bens de consumo du-
ráveis, em nov/21, esta-
vam 23,3% abaixo do pré-
pandemia, enquanto em 
dez/20 superavam em 7,4% 
este patamar. Bens de con-
sumo semi e não duráveis 
também regrediram: em 
dez/20, estavam 0,3% aci-
ma do pré-pandemia e, em 
nov/21, 8% abaixo.

Divulgação
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária, 1. Data, Hora e Local: Às 8h do dia 
25/10/2021, na sede social da Águas do Imperador S.A. (“Cia”), na Rua Doutor 
Sá Earp nº 84, Morin, na Cidade de Petrópolis/RJ, CEP 25625-073. 2. Convo-
cação e Presença: Editais de convocação publicados no DOERJ, nos dias 15, 
18 e 19/10/2021 nas págs 06, 05 e 04, respectivamente e no Jornal Monitor 
Mercantil, nos dias 15, 18 e 19/10/2021 nas págs 03, 08 e 06, respectivamente. 
Presentes acionistas titulares de 95% do capital social votante (Doc. 01). 3. 
Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secretário: Leonardo das Chagas 
Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos le-
gais, foram tomadas as seguintes deliberações por acionistas representando 
95% do capital social votante da Cia: 4.1. Aprovar a reformulação do Estatuto 
Social da Cia, passando o mesmo a vigorar com a redação consolidada cons-
tante do Doc. 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: Marcio Salles Gomes; Presidente. Leo-
nardo das Chagas Righetto; Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Bra-
sil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), Acio-
nista presente. Confere com a original lavrada em livro próprio. Petrópolis, 
25/10/2021. Marcio Salles Gomes - Presidente; Leonardo das Chagas Ri-
ghetto - Secretário. Estatuto Social Consolidado. Capítulo I - Denomina-
ção, Objeto, Sede e Duração. Art. 1º. A Águas do Imperador S.A. (“Cia”) re-
ger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe fo-
rem aplicáveis. Art. 2º. A Cia tem por objeto social a exploração dos serviços 
públicos de saneamento básico de água e de esgotos sanitários, compreen-
dendo a produção de água para abastecimento, sua distribuição, operação, 
conservação e manutenção, além da coleta, tratamento e exploração de esgo-
tos, prestação de serviços especializados de testes e análises técnicas, labo-
ratoriais físico/químico/biológicas de água e efluentes de qualquer natureza, 
podendo a Cia, ainda, participar em outras sociedades, como acionista ou 
quotista. Art. 3º. A Cia tem sede e foro na Cidade de Petrópolis/RJ, podendo, 
por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, depósitos, escri-
tórios de representação e dependências similares em qualquer ponto do País 
ou do exterior. Art. 4º. O prazo de duração da Cia é indeterminado. Capítulo II 
- Capital Social. Art. 5º. O capital social da Cia, totalmente subscrito e integra-
lizado, é de R$ 52.600.000,00, dividido em 6.000 ações nominativas e sem 
valor nominal, sendo 2.000 ações ordinárias e 4.000 ações preferenciais. § 1º. 
A cada ação ordinária corresponde 01 voto nas Assembleias Gerais, observa-
do o disposto nos §s deste Art.. § 2º. As ações preferenciais não terão direito de 
voto e terão prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de dis-
solução ou liquidação da Cia, participando no rateio do dividendo mínimo em 
igualdade de condições com as ações ordinárias, como determina do Art. 17 
da Lei nº 6.404/1976. § 3º. Na proporção do número de ações que forem titula-
res, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou 
de valores mobiliários conversíveis em ações, na forma do Art. 171 da Lei nº 
6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial 
de 30 dias. § 4º. A Cia fica autorizada a manter as ações de sua emissão em 
contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira auto-
rizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos acio-
nistas o custo de serviço de transferência de propriedade, observados os limi-
tes legalmente fixados. § 5º. O acionista que não fizer o pagamento correspon-
dente 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 Art. 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% 
do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acor-
do com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao mercado - IGP-M, di-
vulgado 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 Art. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% ao 
ano, pro rata temporis. § 6º. 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 ba-
lanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Cia, apurado 
em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as 
disposições do Art. 45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III - Administração. Art. 6º. 
A Cia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto 
Social. Art. 7º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 e, no máximo, 03 
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 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato automaticamente prorrogado 
até a eleição e posse dos respectivos substitutos. § 2º. Os Diretores serão in-
vestidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro pró-
prio, dentro dos 30 dias se seguirem à sua eleição, estando dispensados de 
prestar caução em garantia de sua gestão. Os Diretores reeleitos serão rein-
vestidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispensadas 
quaisquer outras formalidades. § 3º. Em suas ausências temporárias ou impe-
dimentos eventuais, cada Diretor será substituído por quem for indicado, por 
escrito, pela Diretoria. § 4º. Compete à Diretoria conceder licença aos Direto-
res, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. § 5º. 
A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia Geral, em seu mon-
tante individual ou global, a distribuição interna será feita pela Diretoria, fican-
do os Diretores dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. 
§ 6º. Ocorrendo a vacância de cargo do Diretor caberá à Assembléia Geral 
eleger novo Diretor, fixando o prazo de gestão. Art. 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 dias úteis, ex-
ceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos 
os Diretores. § Único - O quórum de instalação das reuniões da Diretoria é o 
da maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão to-
madas pela maioria dos Diretores presentes à reunião e lavradas em livro pró-
prio. Art. 9º. A Diretoria terá plenos poderes de administração de gestão dos 
negócios da Cia, de acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e 
neste Estatuto. § 1º. A prática dos seguintes atos pela Cia depende de prévia e 
expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 
do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imo-
bilizado da Cia, desde que o valor seja superior a R$ 500.000,00 e inferior a 

R$ 5.000.000,00; (b) proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício; (c) retenção de lucros da Cia; (d) aprovação das Demonstrações 
Financeiras da Cia; (e) contratação de empréstimos ou de obrigações, de 
qualquer natureza, cujo valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% do 
patrimônio líquido da Cia, conforme último balanço aprovado; (f) emissão de 
debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversí-
veis ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro título conver-
sível em ações da Cia ou que outorgue direito·à participação nos lucros da Cia, 
bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos seme-
lhantes; (g) contratação de qualquer negócio a longo prazo, assim entendidos 
os negócios com prazo igual ou superior a 24 meses; (h) concessão de garan-
tias em favor de terceiros; e (i) aquisição de participações em outras socieda-
des, consideradas individualmente, ou direitos de qualquer natureza, classifi-
cáveis como investimentos no ativo permanente. § 2º. A prática dos seguintes 
atos pela Cia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acio-
nistas representando ao menos 3/4 do capital social: (a) alienação ou onera-
ção de bens integrantes do ativo imobilizado da Cia em valor superior a R$ 
5.000.000,00;  (b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de 
qualquer negócio entre a Cia, seus acionistas, e pessoas ou sociedades liga-
das a seus acionistas e administradores, assim consideradas aquelas assim 
definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer dis-
posição do Estatuto Social, exceto para as matérias previstas no § 1º acima, e 
na extensão necessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; (e) mu-
dança do objeto social; (f) abertura de capital; (g) fusão, incorporação ou cisão 
da Cia; (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 Cia ou desonerem terceiros de obrigações para 
com a Cia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia, ser assi-
nados: (a) por 02 Diretores; (b) por 01 Diretor em conjunto com 01 procurador, 
ou (c) por 02 procuradores com poderes especiais e específicos. § 4º. As pro-
curações outorgadas pela Cia serão sempre assinadas por 02 Diretores em 
conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados, 
vedar o substabelecimento e conter prazo de duração determinado, limitado a 
02 anos, exceto as procurações judiciais que poderão ser por prazo indetermi-
nado e autorizar o substabelecimento. § 5º. Excepcionalmente, a Cia poderá 
ser representada nos atos a que se refere este Art. mediante a assinatura iso-
lada de 01 Diretor ou de 01 mandatário, desde que haja, em cada caso especí-
fico, autorização expressa da Diretoria. § 6º.  É vedado aos Diretores e aos 
mandatários obrigar a Cia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem 
como praticar atos de liberalidade em nome da Cia. Capítulo IV - Assembleia 
Geral. Art. 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 As-
sembleia Geral serão escolhidos pelos acionistas presentes. § 2º. Sem prejuí-
zo do disposto no § único do Art. 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral 
será convocada por qualquer dos Diretores, com, no mínimo, 08 dias de ante-
cedência da data marcada para sua realização, especificando as matérias a 
serem discutidas. Será dispensada a convocação prévia para aquelas Assem-
bleias 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. Art. 11º. O Conselho Fiscal da Cia atuará de 
forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será composto por, 
no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e igual número de suplen-
tes, 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 das ações com direito a voto, 
ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento 
terminará na primeira AGO 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 lança-
das no livro próprio. Capítulo VI - Exercício Social e Destinação de Resulta-
dos. Art. 12º. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. 
Ao fim de cada exercício, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financei-
ras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compre-
enderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Art. 13º. Do 
resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se 
houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exce-
der o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do Art. 202 
da Lei nº 6.404/76, se existente: (a) 25% serão atribuídos ao pagamento do 
dividendo mínimo obrigatório; e (b) até 75% poderão ser retidos com base em 
orçamento de capital, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou destina-
dos à constituição de reserva de investimento para assegurar a manutenção 
do nível de capitalização da Cia, a expansão das atividades sociais e/ou o re-
forço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com as ex-
ceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido 
ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Art., será capitali-
zado ou distribuído aos acionistas como dividendo complementar. § 1º. A Cia 
poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores, 
sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nes-
ses balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem como declarar 
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedeci-
dos os limites legais. § 2º. A Cia poderá, ainda, pagar juros sobre o capital 
próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. § 3º. Os dividendos in-
termediários 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. Art. 14º. A Cia somente será dissolvida e entrará em liquida-
ção por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. § 1º. 
A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respec-
tivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. § 2º. A Assembleia Geral, se assim 
solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Con-
selho Fiscal para o período da liquidação.  Art. 15º. A Cia poderá transformar 
seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria dos votos na Assembleia 
Geral”. Petrópolis, 25/10/2021. Marcio Salles Gomes - Presidente; Leonardo 
das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4565927 em 28/10/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de dezembro 
de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 23 de dezembro de 2021, às 
10:00 horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário 
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401.  
2. Convocação: Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade 
dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme o 
artigo 13, parágrafo 6º do estatuto social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a distribuição e o pagamento de juros 
sobre capital próprio com base em balancete levantado em 30/11/2021.  
5. Deliberações: Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, 
os membros do conselho de administração presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, aprovaram, nos termos da legislação aplicável e, ainda, de acordo 
com o artigo 14, (xviii) do Estatuto Social da Companhia, o pagamento de Juros 
Sobre o Capital Próprio (“JCP”), calculado na data-base de 30 de novembro de 
2021, no montante bruto de R$ 2.065.981,66 (dois milhões, sessenta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e um e sessenta e seis centavos) correspondente a  
R$ 0,054213491 por ação, sujeito a retenção de 15% de imposto de renda na 
fonte, excetuados dessa retenção os acionistas comprovadamente isentos 
ou imunes na forma da legislação aplicável. 5.1. Ficou consignado que  
(i) os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia 
no final do dia 29 de dezembro de 2021 (inclusive) farão jus aos Juros sobre 
o Capital Próprio ora aprovados. Dessa forma, a partir de 30 de dezembro de 
2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Juros sobre 
Capital Próprio”; (ii) os Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados (a) serão 
imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos 
pela Companhia referentes ao exercício de 2021; e (b) serão pagos a partir do 
dia 05 de janeiro de 2022, sem nenhuma remuneração a título de atualização 
monetária; (iii) o Conselho de Administração autorizou a Diretoria Executiva a 
adotar as providências necessárias para a publicação do competente “Aviso 
aos Acionistas”, para divulgação ao mercado da deliberação ora tomada; e  
(v) os documentos de suporte dos referidos proventos ficarão arquivados na 
sede social da Companhia. 6. Encerramento: Nada a mais a ser tratado, foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e 
assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma 
de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Henrique 
Chermont de Miranda - Presidente, Bruno de Mello Pereira - Secretário. 
Membros do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique 
Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, 
Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge. [Certificamos que a 
presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 23 
de dezembro de 2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 4678445, 
em 30/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO
O presente Edital convida vendedores, representantes e propagandistas 

de qualquer ramo econômico do Estado do Rio de Janeiro, para participar 
de reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser realizada no 
dia 22/01/2022 na Avenida Lúcio Meira 330, sala 105, Várzea, Teresópolis/
RJ, CEP 25953-001, com início às 08:00h em primeira chamada, 09:00h 
em segunda chamada e as 10:00h em terceira e última chamada. Os in-
teressados deverão levar documentação pessoal necessária em conformi-
dade com a Lei 5.764/71, Lei 10.406/02 e lei número 8.934/94, quando no 
ato da fundação haverá formação de chapas, candidatura, eleição e posse 
para o primeiro mandato. Marcelo Cunha Barbosa – CPF 052.033.867-73 
– Teresópolis/RJ – 07 de janeiro de 2022.

Poupança tem retirada 
líquida de R$ 35,5 bi em 2021
Pressionada pelo fim 

do auxílio emer-
gencial, pelos ren-

dimentos baixos e pelo 
endividamento maior dos 
brasileiros, a caderneta de 
poupança registrou, em 
2021, a terceira maior reti-
rada líquida da história. No 
ano passado, os investido-
res sacaram R$ 35,5 bilhões 
a mais do que depositaram, 
informounesta quinta-feira 
o Banco Central (BC).

A retirada líquida – dife-
rença entre saques e depósi-
tos – só não foi maior que a 
registrada em 2015 (R$ 53,57 
bilhões) e em 2016 (R$ 40,7 
bilhões). Naqueles anos, a 
forte crise econômica levou 
os brasileiros a sacarem re-
cursos da aplicação.

Em 2020, a caderneta 
tinha registrado captação 
líquida – diferença en-
tre depósitos e retiradas 
– recorde de R$ 166,31 
bilhões. No ano retrasa-
do, o pagamento do au-
xílio emergencial de R$ 
600, depositado em contas 
poupança digitais, inflou 
o saldo da poupança. A 
instabilidade no merca-

do financeiro no início 
da pandemia de Covid-19 
também aumentou tempo-
rariamente as aplicações 
na caderneta.

Apesar do resultado 
negativo no ano, em de-
zembro, os brasileiros de-
positaram R$ 7,66 bilhões 
a mais do que sacaram da 
poupança. O valor é 62,8% 
menor que a captação lí-
quida de R$ 20,6 bilhões 
registrada em dezembro de 
2020. Tradicionalmente, os 
brasileiros depositam mais 
na caderneta em dezembro, 
por causa do pagamento da 
segunda metade do décimo 
terceiro salário.

A aplicação começou 
2021 no vermelho. De ja-
neiro a março, os brasileiros 
retiraram R$ 27,54 bilhões 
a mais do que depositaram, 
influenciado pelo fim do 
auxílio emergencial. Com 
o pagamento da segunda 
rodada do benefício, a si-
tuação mudou. Os depósi-
tos superaram os saques de 
abril a julho.

A partir de agosto, a ca-
derneta voltou a registrar 
mais retiradas que depó-

sitos. Mesmo com a con-
tinuidade do pagamento 
do auxílio emergencial até 
outubro, os brasileiros con-
tinuaram a sacar. O rendi-
mento abaixo da inflação 
acarretou a migração para 
outras aplicações. Ao mes-
mo tempo, a alta do endivi-
damento das famílias levou 
a saques para compensar 
despesas urgentes.

Até o início de dezem-
bro, a poupança rendia 70% 
da Taxa Selic (juros básicos 
da economia). No mês pas-
sado, a aplicação passou a 
render o equivalente à taxa 
referencial (TR) mais 6,17% 
ao ano, porque a Selic vol-
tou a ficar acima de 8,5% 

ao ano. Atualmente, os ju-
ros básicos estão em 9,25% 
ao ano.

O aumento dos juros, 
no entanto, foi insuficien-
te para fazer a poupança 
render mais que a infla-
ção. Em 2021, a aplicação 
rendeu 2,99%, segundo o 
Banco Central. No mesmo 
período, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor-15 (IPCA-15), que 
funciona como prévia da 
inflação oficial, atingiu 
10,42%. O IPCA cheio de 
2020 será divulgado na 
próxima terça-feira pe-
lo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Anbima abre o ano 
com aumento de 8% no 
número de associadas

Em 2021, a Associa-
ção Brasileira das 
Entidades dos Mer-

cados Financeiro e de Capi-
tais (Anbima) totalizou 291 
instituições associadas, alta 
de 8% em relação ao ano 
anterior. Cerca de 1,23 mil 
instituições seguem os có-
digos de melhores práticas 
da associação: certificação 
continuada, administração 
de recursos de terceiros, 
distribuição de produtos de 
investimentos, negociação, 
ofertas públicas e serviços 
qualificados. 

A maior parte das insti-
tuições é aderente aos có-
digos de certificação con-
tinuada e administração de 
recursos de terceiros. “Isso 
é fruto do nosso trabalho 
de representação na área de 
gestão de recursos, que se 
reflete no maior interesse 
das empresas do setor em 
fazerem parte da associa-
ção”, destaca a o presidente 
Carlos Ambrósio. 

Segundo ele, entre as 
recém-associadas é possí-
vel notar o avanço das as-
sets (empresa que realiza a 
administração e gestão dos 
ativos dos clientes), princi-
palmente pela expansão do 
segmento nos últimos anos. 
“Os associados têm voz ca-
da vez mais ativa, indepen-
dentemente do tamanho. 
Exemplos disso são as reu-
niões abertas para discutir 
contribuições às audiências 
públicas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
ou revisão das nossas regras 
de autorregulação”, acres-
centa Ambrósio.

Zeca Doherty, superin-
tendente-geral da associa-
ção, atribui o crescimento 
também à intensa geração 
de informações relevantes 
da Anbima para o merca-
do. “Temos a maior e mais 
completa base de dados 
sobre os mercados que re-

presentamos e nossos asso-
ciados podem acessar todas 
essas informações gratuita-
mente em tempo real, o que 
garante mais insumo para as 
tomadas de decisões do dia 
a dia”, afirma.

Começou nesta quinta-
feira a audiência pública 
para alteração do Código 
de Certificação da Anbima. 
“A reformulação busca ade-
quar o texto às novidades 
trazidas pela inclusão do 
Anexo de FIP (Fundos de 
Investimento em Participa-
ções) do  Código de Admi-
nistração de Recursos de 
Terceiros, que entrará em 
vigor a partir de 2 de mar-
ço”, explicou a associação.

Segundo a Anbima, as 
principais modificações do 
código são: ampliação do 
escopo da CGE (Certifica-
ção de Gestores Anbima), 
que passa a ser obrigatória 
também para os membros 
do comitê da instituição e/
ou de FIP que atuam na ati-
vidade de gestão de recur-
sos de terceiros e tenham 
alçada/poder discricionário 
de investimento dos ativos 
integrantes da carteira do 
FIP, e divulgação de prazos 
para que os profissionais 
das instituições que atuam 
na gestão de FIP obtenham 
a CGE.

Outros dois documentos 
também entraram em audi-
ência pública: Regras e Pro-
cedimentos para Definição 
de Fundos Estruturados e 
Regras e Procedimentos pa-
ra Dispensa de Realização 
de Exames. O primeiro in-
clui o FIP na lista dos pro-
dutos autorregulados pelo 
Código de Certificação, en-
quanto o segundo orienta 
como as instituições podem 
pedir isenção da realização 
do exame da CGE, caso 
atestem a experiência de 
seus profissionais na gestão 
de recursos de FIP.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Ata da Assembleia Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 17h do dia 
25/10/2021, na sede social da Águas de Paraíba S.A. (“Cia”), na Av. José Alves 
de Azevedo nº 233, Parque Rosário, na Cidade de Campos dos Goytacazes/
RJ, CEP 28025-496. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação pu-
blicados no DOERJ, nos dias 14, 15 e 18/10/2021 nas págs. 06, 06 e 05, res-
pectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 14, 15 e 18/10/2021 nas 
págs. 03, 03 e 08, respectivamente. Presentes acionistas titulares de 94,98% 
do capital social votante (Doc. 01). 3. Mesa: Presidente: Juscelio Azevedo de 
Souza; Secretário: Marcio Salles Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes delibera-
ções por acionistas representando 94,98% do capital social votante da Cia: 
4.1. Aprovar a reformulação do Estatuto Social da Cia, passando o mesmo a 
vigorar com a redação consolidada constante do Doc. 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: 
Juscelio Azevedo de Souza; Presidente. Marcio Salles Gomes; Secretário. Sa-
neamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Le-
onardo das Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com a original la-
vrada em livro próprio. Campos dos Goytacazes, 25/10/2021. Juscelio Azeve-
do de Souza - Presidente. Marcio Salles Gomes - Secretário. Estatuto So-
cial Consolidado. Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede e Duração. Art. 
1º. A Águas do Paraíba S.A. (“Cia”) reger-se-á pelo presente Estatuto Social e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º. A Cia tem por obje-
to social a exploração dos serviços públicos de saneamento básico de água e 
de esgotos sanitários, compreendendo a produção de água para abasteci-
mento, sua distribuição, operação, conservação e manutenção, além da cole-
ta, tratamento e exploração de esgotos, podendo, ainda, participar em outras 
sociedades, como acionista ou quotista. Art. 3º. A Cia tem sede e foro na Ci-
dade de Campos dos Goytacazes/RJ, podendo, por deliberação da Diretoria, 
criar e extinguir filiais, agências, depósitos, escritórios de representação e de-
pendências similares em qualquer ponto do País ou do exterior. Art. 4º. O 
prazo de duração da Cia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social. Art. 5º. 
O capital social da Cia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 116.500.000,00, dividido em 8.000 ações nominativas e sem valor nomi-
nal, sendo 2.670 ações ordinárias e 5.330 ações preferenciais. §1º. A cada 
ação ordinária corresponde 01 voto nas Assembleias Gerais, observado o dis-
posto nos §s deste Art.. §2º. As ações preferenciais não terão direito de voto e 
terão prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de dissolução 
ou liquidação da Cia, participando no rateio do dividendo mínimo em igualda-
de de condições com as ações ordinárias, como determina do Art. 17 da Lei 
nº 6.404/1976. §3º. Na proporção do número de ações que forem titulares, os 
acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de va-
lores mobiliários conversíveis em ações, na forma do Art. 171 da Lei nº 
6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial 
de 30 dias. §4º. A Cia fica autorizada a manter as ações de sua emissão em 
contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira auto-
rizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos acio-
nistas o custo de serviço de transferência de propriedade, observados os limi-
tes legalmente fixados. §5º. O acionista que não fizer o pagamento correspon-
dente 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 Art. 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% 
do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acor-
do com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao mercado - IGP-M, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou índice que venha a substi-
tuí-lo, em caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao dis-
posto no Art. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 
12% ao ano, pro rata temporis. §6º. Nas hipóteses em que a lei conferir o di-
reito 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 Cia, 
apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, obser-
vadas as disposições do Art. 45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III - Administra-
ção. Art. 6º. A Cia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e 
deste Estatuto Social. Art. 7º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 e, 
no máximo, 03 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 Direto-
res será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato automaticamen-
te prorrogado até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §2º. Os Dire-
tores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse 
no livro próprio, dentro dos 30 dias se seguirem à sua eleição, estando dispen-
sados 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 tempo-
rárias 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 dias, quando remune-
rada. §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. Art. 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 dias úteis, 
exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos 
os Diretores. § Único - O quórum de instalação das reuniões da Diretoria é o 
da maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão to-
madas pela maioria dos Diretores presentes à reunião e lavradas em livro 
próprio. Art. 9º. A Diretoria terá plenos poderes de administração de gestão 
dos negócios da Cia, de acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na 
lei e neste Estatuto. §1º. A prática dos seguintes atos pela Cia depende de 
prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao 
menos 2/3 do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do 
ativo imobilizado da Cia, desde que o valor seja superior a R$ 500.000,00 e 
inferior a R$ 5.000.000,00; (b) proposta de destinação a ser dada ao lucro lí-

quido do exercício; (c) retenção de lucros da Cia; (d) aprovação das Demons-
trações Financeiras da Cia; (e) contratação de empréstimos ou de obrigações, 
de qualquer natureza, cujo valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% 
do patrimônio líquido da Cia, conforme último balanço aprovado; (f) emissão 
de debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conver-
síveis ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro título con-
versível em ações da Cia ou que outorgue direito à participação nos lucros da 
Cia, bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos 
semelhantes; (g) contratação de qualquer negócio a longo prazo, assim en-
tendidos os negócios com prazo igual ou superior a 24 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 se-
guintes atos pela Cia depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, 
dos acionistas representando ao menos 3/4 do capital social: (a) alienação ou 
oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Cia em valor superior a 
R$ 5.000.000,00; (b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização 
de qualquer negócio entre a Cia, seus acionistas, e pessoas ou sociedades 
ligadas a seus acionistas e administradores, assim consideradas aquelas as-
sim definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer 
disposição do Estatuto Social, exceto para as matérias previstas no § 1º aci-
ma, 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 Cia; (h) requerimento de falência ou recuperação judicial ou extra-
judicial; (i) dissolução ou suspensão de processo de liquidação; e (j) incorpo-
ração de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade. §3º. To-
dos os atos que criem obrigações para a Cia ou desonerem terceiros de obri-
gações para com a Cia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a 
Cia, ser assinados: (a) por 02 Diretores; (b) por 01 Diretor em conjunto com 01 
procurador, ou (c) por 02 procuradores com poderes especiais e específicos. 
§4º. As procurações outorgadas pela Cia serão sempre assinadas por 02 Di-
retores em conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos poderes 
outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo de duração determina-
do, limitado a 02 anos, exceto as procurações judiciais que poderão ser por 
prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento. §5º. Excepcionalmente, 
a Cia poderá ser representada nos atos a que se refere este Art. mediante a 
assinatura isolada de 01 Diretor ou de 01 mandatário, desde que haja, em 
cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. §6º. É vedado aos 
Diretores e aos mandatários obrigar a Cia em negócios estranhos ao seu ob-
jeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Cia. Capítulo 
IV - Assembleia Geral. Art. 10º. A Assembleia Geral, com as funções e atri-
buições 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, extraordina-
riamente, 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 § único do Art. 123 da Lei nº 6.404/76, a 
Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, com, no míni-
mo, 08 dias de antecedência da data marcada para sua realização, especifi-
cando 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. Art. 11º. O Conselho Fis-
cal da Cia, 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 Assem-
bleia Geral.  §1º. O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais 
em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no míni-
mo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e 
cada período de seu funcionamento terminará na primeira AGO subsequente. 
§2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assem-
bleia Geral que os eleger. §3º. As deliberações do Conselho Fiscal serão to-
madas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Exercí-
cio Social e Destinação de Resultados. Art. 12º. O exercício social termina-
rá 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. Art. 13º. Do resultado apurado no exercício, após a 
dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na cons-
tituição da reserva legal, a qual não exceder o importe de 20% do capital so-
cial. Do saldo, ajustado na forma do Art. 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, 
(a) 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório e (b) 
até 75% poderão ser retidos com base em orçamento de capital, nos termos 
do Art. 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 Cia, 
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 Art., será capitalizado ou distribuído aos acionistas 
como dividendo complementar. §1º. A Cia poderá levantar balanços semes-
trais, trimestrais ou em períodos menores, sendo facultado à Diretoria decla-
rar dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as limi-
tações impostas por Lei, bem como declarar dividendos intermediários à con-
ta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. §2º. A Cia 
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 ca-
pital 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. Art. 14º. A Cia so-
mente 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 remune-
ração. §2º. A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que represen-
tem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da liqui-
dação. Art. 15º. A Cia poderá transformar seu tipo jurídico mediante delibera-
ção da maioria dos votos na Assembleia Geral”. Campos dos Goytacazes, 
25/10/2021. Juscelio Azevedo de Souza - Presidente. Marcio Salles Gomes 
- Secretário. Jucerja nº 4594903 em 03/11/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,  
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA na forma 
das disposições legais e estatutárias os empregados e associados e não 
associados das ENTIDADES a seguir designadas e relacionadas de acordo 
com suas respectivas datas-base: 1º de Fevereiro de 2022 – Sesc e Senac 
Nacionais; 1º de março de 2022 – Clube Militar, Aliança Francesa – 
Associação Franco Brasileira, IBEU- Instituto Brasil Estados Unidos , 
Senai e Sesi Regionais, Sesc e Senac Regionais e  Entidades Diversas 
da Categoria, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional do Município do Rio de Janeiro; 1º de abril de 
2022 – Clube Naval; 1º de maio de 2022 – Fundação Getúlio Vargas 
– FGV, Senai-Cetiqt - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
e Centro Técnico Químico Têxtil,  Sest e Senat, Estabelecimentos 
de Ensino Livre e Estabelecimentos de Cultura Física e de Esportes 
Terrestres, Aquáticos e Aéreos do Estado, ou do Município do Rio 
de Janeiro, que serão realizadas de acordo com as Convocatórias 
Específicas para cada Entidade, oportunidade em que serão designadas 
as datas, horários e locais, obedecido o  quorum de 2/3 dos empregados 
da entidade, e em 2ª e última convocação com qualquer número de 
empregados presentes à Assembleia, ou conforme nova modalidade 
de Assembleia, podendo o Senalba Rio Capital convocar os Associados 
e não Associados pelo método virtual conforme orientação da Secretaria 
de Saúde ou portarias de prevenção municipal.  Para tratar dos seguintes 
itens da Ordem do Dia: a) Elaboração da Pauta de Reivindicações  - 
ano 2022; b) Autorização à Diretoria para celebrar Acordo Coletivo 
de Trabalho ou Instaurar Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho; c) 
Manutenção do Sindicato; d) Assuntos Gerais. Sede: Rua Santa Luzia, 
799 – sala 803 – Centro do – RJ. Rio de Janeiro, 06 de Janeiro de 2022. 
Gláucio dos Santos Costa –  Presidente.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
29/12/21: Data, Horário e Local: Aos 29/12/21, às 12:00h, na sede social 
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e 
Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital 
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação nos 
termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações 
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme 
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros so-
bre capital próprio no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de 
reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em 
dezembro de 2021 e a ser pago em ou antes de 31/01/22. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada confor-
me, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano 
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Se-
cretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxem-
bourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata 
lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 29/12/21. Secretária da Mesa 
- Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 4681590 em 04/01/2022.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CBR 102 Empreendimentos Imobiliários LDTA, CNPJ nº. 

36.082.241/0001-74, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através 
do processo nº. 23/300.103/2021, a Licença Municipal Prévia e de Instala-
ção (LMPI) nº. 98/2021, com validade até 29/12/2025, para Desenvolvimen-
to de Projeto e construção de grupamento residencial multifamiliar situado 
na Rua Licínio Cardoso, nº 515 – São Francisco Xavier, RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários LTDA e Outros, CNPJ 

nº. 08.543.594/0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, atra-
vés do processo nº. 14/200.012/2020, a Licença Municipal de Instalação 
(LMI) nº. 002142/2021, com validade até 29/12/2025, para construção de 
grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida Rosauro Estellita, 
nº 35 – Barra da Tijuca, RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CYRELA BORACEIA EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRA, CNPJ nº.
09.434.041/0001-60, torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS,
através do processo no. 14/200.192/2020 a Licença Municipal Prévia e
de Instalação (LMPI) no 97/2021, com validade até 16/12/2025, para
construção de grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida
Délio Maranhão, no 200 – Barra da Tijuca, RJ.

SULATAXI ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI
CNPJ: 00.986.427/0001-00 – RCPJ: 141972

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria em exercício convoca todos os Srs 
associados da Sulataxi Associação de Motoristas de Taxi para assembleia 
ordinária que se realizará dia 25 de janeiro de 2022 na Praça do Bandolim, 
nº 120, sala 201, início as 9hs e término as 17hs. Pauta: Eleição do Conselho 
de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal para o mandato de 2022 a 2023. 
Alteração do art. 27 no capítulo IV do Estatuto Social.

Fitch atribui rating BB- à proposta de emissão de notas do BB

A Fitch Ratings atri-
buiu o rating de 
Longo Prazo ‘BB–

(EXP)’ à proposta de emis-
são de notas seniores sem 
garantias de ativos reais do 
Banco do Brasil (BB), com 
vencimento em 2029, a ser 
realizada por meio de sua 
agência nas Ilhas Cayman. 
O montante final da emis-
são será determinado em 
processo de bookbuilding 
(processo de formação de 
preços dos ativos do mer-
cado).

Os recursos obtidos 
com a emissão deverão 
ser utilizados para finan-
ciamento e/ou refinancia-
mento de projetos sociais 
existentes e futuros defi-
nidos pelo banco. A atri-
buição de rating final de-
pende do recebimento de 
documentos definitivos, 
em conformidade com as 
informações já recebidas 
pela Fitch. A nota mais 
baixa do grupo de investi-
mento é a nota BBB-,

Em novembro, o BB re-
portou lucro líquido ajus-
tado de R$ 5,1 bilhões no 

terceiro trimestre. O valor 
representa crescimento de 
47,6% em relação ao mes-
mo período do ano passa-
do, segundo balanço divul-
gado nesta quinta-feira pela 
instituição financeira.

Com o resultado do 
terceiro trimestre, o BB 
acumula lucro de R$ 15,1 
bilhões nos nove primei-
ros meses de 2021. O va-
lor é 48,1% maior que o 
registrado de janeiro a se-
tembro de 2020. O banco 
aumentou a projeção de 
lucro líquido ajustado de 
2021 para uma faixa entre 
R$ 19 bilhões e R$ 21 bi-
lhões, contra previsão an-
terior de R$ 17 bilhões a 
R$ 20 bilhões.

O total de ativos do ban-
co foi a R$ 1,4 trilhão no 
terceiro trimestre, queda de 
3,3% em um ano, quando 
estava em R$ 1,448 trilhão. 
Já no comparativo com o 
segundo trimestre, de R$ 
1,446 trilhão, a redução foi 
de 3,2%.

De acordo com a agên-
cia de classificação de ris-
co, o rating atribuído à 

proposta de emissão cor-
responde ao IDR (Issuer 
Default Rating - Rating de 
Inadimplência do Emis-
sor) de Longo Prazo em 
Moeda Estrangeira do 
BdB e está equalizado ao 
de suas outras dívidas se-
niores sem garantias.

Os ratings do BdB são 
equalizados aos IDRs do 
Brasil (‘BB-’/Perspectiva 
Negativa) e são susten-
tados, ainda, pelo Rating 
de Viabilidade (RV) do 
banco. Na visão da Fitch, 
o banco receberia supor-
te do governo federal, se 
necessário. Isto reflete o 
controle acionário majori-
tário do governo federal, o 
papel relevante na imple-
mentação de políticas eco-
nômicas, particularmente 
no crédito rural, além da 
sua importância sistêmica.

A Fitch acredita que o 
governo brasileiro tem alta 
propensão a prover suporte 
ao BdB, caso necessário. No 
entanto, sua capacidade de 
fazê-lo diminuiu, como de-
monstrado pelos sucessivos 
rebaixamentos do rating so-

berano. O RV, os IDRs e os 
ratings de emissão de dívida 
do BdB podem ser afetados 
por possíveis mudanças nos 
ratings soberanos do Brasil 
e/ou na propensão de o so-
berano prestar suporte ao 
banco, em caso de necessi-
dade.

O RV do BdB pode ser 
afetado negativamente se 
seu índice de Capital Re-
gulatório Nível 1 cair para 
abaixo de 9% e/ou se seus 
índices de capital regulató-
rio se aproximarem dos re-
quisitos mínimos, em de-
corrência da combinação 
de deterioração da quali-
dade dos ativos, enfraque-
cimento da rentabilidade 
ou crescimento acima do 
esperado.

Atualmente, a Fitch 
classifica o IDRs de Lon-
go Prazo em Moedas Es-
trangeira e Local ‘BB–’do 
banco com Perspectiva 
Negativa. O IDRs de Cur-
to Prazo em Moedas Es-
trangeira e Local ‘B’ e Ra-
ting Nacional de Longo 
Prazo ‘AA(bra)’com Pers-
pectiva Estável. O Rating 

Nacional de Curto Prazo 
‘F1+(bra)’ tem Rating de 
Suporte ‘3’ com Piso de 
Rating de Suporte ‘BB–’. 
O Rating de Notas Senio-
res com vencimentos em 
2022, 2023, 2025 e 2026 é 
‘BB-’.

Segundo a Fitch, os ratin-
gs de crédito em escala in-
ternacional de Instituições 
Financeiras têm o melhor 
cenário de elevação (defini-
do como o 99º percentil de 
transições de ratings, medi-
do em uma direção positi-
va) de três graus ao longo 
de um horizonte de rating 
de três anos; e o pior cená-
rio de rebaixamento (defini-
do como o 99º percentil de 
transições de ratings, medi-
do em uma direção negati-
va) de quatro graus ao lon-
go de três anos.

A faixa completa de me-
lhores e piores cenários de 
ratings de crédito para todas 
as categorias de rating varia 
de ‘AAA’ a ‘D’. Os melhores 
e piores cenários de ratings 
de crédito se baseiam no 
histórico de desempenho.

O BdB possui Score de 

Relevância Ambiental, So-
cial e de Governança (ESG) 
‘4’ para Estrutura de Go-
vernança (GGV). O score 
GGV ‘3’ é o score padrão 
atribuído a todos os bancos 
pela Fitch. No entanto, de-
vido à estrutura acionária 
do banco e ao histórico de 
interferência do governo fe-
deral nas políticas dos ban-
cos que controla, a Fitch 
acredita que um aumento 
da influência do governo 
na gestão e na estratégia do 
BdB pode ter um impacto 
negativo nos direitos dos 
credores. Isto tem um im-
pacto moderadamente ne-
gativo no rating do banco 
em conjunto com outros 
fatores.

“Salvo disposição em con-
trário divulgada nesta seção, 
o score mais alto de relevân-
cia de crédito ESG é ‘3’. Is-
to significa que as questões 
de ESG são neutras ou têm 
impacto mínimo no crédito 
da entidade, seja devido à sua 
natureza, ou à forma como 
estão sendo por ela adminis-
tradas”, destacou o relatório 
da agência.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A. 
CNPJ/ME n° 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0016664-5 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Às 11h do dia 
03/11/2021, na sede social da Águas de Niterói S.A. (“Cia.”), na Rua Marquês de 
Paraná nº  110, Centro, na Cidade de Niterói/RJ, CEP 24030-211.  
2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados no DOERJ, nos 
dias 25, 26 e 27/10/2021, nas págs 02, 14 e 05, respectivamente, e no Jornal 
Monitor Mercantil, nos dias 25, 26 e 27/10/2021, nas págs 03, 08 e 06, 
respectivamente. Presentes acionistas titulares de 95% do capital social votante 
(Doc. 01). 3. Mesa: Presidente: Felipe Pimentel Turon; Secretário: Leonardo das 
Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Observados os 
impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações por acionistas 
representando 95% do capital social votante da Cia.: 4.1. Aprovar o encerramento 
das atividades da filial localizada na Rua Francisco da Cruz Nunes nº 1810, 
Itaipu, Niterói/RJ; 4.2. Aprovar a reformulação do Estatuto Social da Cia., 
passando o mesmo a vigorar com a redação consolidada constante do Doc. 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: Felipe Pimentel Turon, Presidente; Leonardo das Chagas 
Righetto, 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. Niterói, 03/11/2021. Felipe 
Pimentel Turon - Presidente. Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. 
Estatuto Social Consolidado. Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede e 
Duração. Art. 1º. A Águas de Niterói S.A. (“Cia.”) reger-se-á pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º. A 
Cia. tem por objeto social a exploração dos serviços públicos de saneamento 
básico de água e de esgotos sanitários, compreendendo a produção de água 
para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação e manutenção, 
além da coleta, tratamento e exploração de esgotos, podendo, ainda, participar 
em outras sociedades, como acionista ou quotista. Art. 3º. A Cia. tem sede e 
foro na Cidade de Niterói, Estado do RJ, 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. Art. 4º. O 
prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social. Art. 5º. 
O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 151.000.000,00, dividido em 6.000 ações nominativas e sem valor nominal, 
sendo 2.000 ações ordinárias e 4.000 ações preferenciais. §1º. A cada ação 
ordinária corresponde 01 voto nas Assembleias Gerais, observado o disposto 
nos §§ deste Art.. §2º. As ações preferenciais não terão direito de voto e terão 
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de dissolução ou 
liquidação da Cia., participando no rateio do dividendo mínimo em igualdade de 
condições com as ações ordinárias, como determina do art. 17 da Lei nº 
6.404/1976. §3º. 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 art. 171 da Lei nº 
6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 
30 dias. §4º. A Cia. 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. §5º. 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 art. 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% 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 
art. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% ao ano, 
pro rata temporis. §6º. 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 Cia., apurado em avaliação, se 
inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as disposições do art. 
45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III - Administração. Art. 6º. A Cia. será 
administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7º. A 
Diretoria será composta por, no mínimo, 02 e, no máximo, 03 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 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 
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 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. Art. 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 dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo 
forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 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. Art. 9º. A Diretoria terá plenos 
poderes de administração de gestão dos negócios da Cia., de acordo com suas 
atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º. A prática dos 
seguintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, 
dos acionistas representando ao menos 2/3 do capital social: (a) alienação ou 
oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Cia., desde que o valor 
seja superior a R$ 500.000,00 e inferior a R$ 5.000.000,00; (b) proposta de 

destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício; (c) retenção de lucros da 
Cia.; (d) aprovação das Demonstrações Financeiras da Cia.; (e) contratação de 
empréstimos ou de obrigações, de qualquer natureza, cujo valor exceda, em 
cada caso, ao equivalente a 10% do patrimônio líquido da Cia., 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 Cia. ou que outorgue direito à 
participação nos lucros da Cia., 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 
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 Cia. depende de prévia e expressa 
aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 3/4 do capital 
social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da 
Cia. em valor superior a R$ 5.000.000,00; (b) alteração do dividendo mínimo 
obrigatório; (c) realização de qualquer negócio entre a Cia., 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 Cia.; (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 Cia. ou 
desonerem terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não 
produzirem efeitos contra a Cia., ser assinados: (a) por 02 Diretores; (b) por 01 
Diretor em conjunto com 01 procurador, ou (c) por 02 procuradores com poderes 
especiais e específicos. §4º. As procurações outorgadas pela Cia. serão sempre 
assinadas por 02 Diretores em conjunto, devendo conter descrição 
pormenorizada dos poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter 
prazo de duração determinado, limitado a 02 anos, exceto as procurações 
judiciais que poderão ser por prazo indeterminado e autorizar o 
substabelecimento. §5º. Excepcionalmente, a Cia. poderá ser representada nos 
atos a que se refere este art. mediante a assinatura isolada de 01 Diretor ou de 
01 mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa 
da Diretoria. §6º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Cia. em 
negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade 
em nome da Cia.. Capítulo IV - Assembleia Geral.  
Art. 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 art. 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral 
será convocada por qualquer dos Diretores, com, no mínimo, 08 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. Art. 11º. O Conselho Fiscal da Cia. atuará de 
forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será composto por, no 
mínimo, 03 e, no máximo, 05 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 das ações com direito a voto, ou 
5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento 
terminará na primeira AGO 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. 
Art. 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. Art. 13º. Do resultado 
apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 
5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exceder o 
importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do art. 202 da Lei 
nº 6.404/76, se existente, (a) 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório e (b) até 75% poderão ser retidos com base em orçamento 
de capital, nos termos do art. 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 Cia., 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 Art., será capitalizado ou 
distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §1º. A Cia. 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 Cia. 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. Art. 14º. A Cia. 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. Art. 15º. A Cia. poderá transformar 
seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria dos votos na Assembleia 
Geral”. Niterói, 03/11/2021. Felipe Pimentel Turon - Presidente. Leonardo das 
Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4650764 em 18/11/2021. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Cade aprova sem restrições negócio entre Stone e ReclameAqui

O Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica 

(Cade) divulgou nesta quinta-
feira que aprovou, sem res-
trições, a compra de partici-
pação no Reclame Aqui pela 

Stone (STNE). A operação 
foi notificada pelas empresas 
ao órgão em 21 de dezembro 
do ano passado.

Pelo negócio, a Stone ad-
quire 50% da Reclame Aqui. 
Lembrando que o Reclame 

Aqui vendeu parte de suas 
ações primárias e o acionis-
ta DGF Investimentos se 
desfez da sua parcela de 22%, 
adquirida em abril de 2018.

A Stone, fintech de meios 
de pagamentos, que atua no 

mercado desde 2014, ficou 
com dois dos quatro assen-
tos do Conselho de Admi-
nistração. Os três principais 
acionistas do site de reclama-
ções – Edu Neves, CEO; Fe-
lipe Paniago, CMO e Diego 

Campos, CTO – continuarão 
na operação da empresa e 
poderão eleger um presiden-
te para o Conselho, informou 
o Brazil Journal.

O ReclameAqui tem mais 
de 30 milhões de usuários e 

500 mil empresas cadastra-
das. A principal monetiza-
ção da empresa se dá por 
meio da venda de relatórios 
sobre as reclamações para 
as empresas, destrinchando 
as experiências dos clientes.

CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/ME nº 33.342.023/0001-33 - NIRE 33.3.0006604-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE 
DEZEMBRO DE 2021: 1. Data, Hora e Local: Dia 29 de dezembro de 2021, às 
8h, na sede da Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções (“Companhia”), 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 
nº 4.430, grupo 201/202, CEP 22640-102. 2. Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Carlos Felipe Andrade de Carvalho, que convidou o Sr. Carlos 
Fernando Andrade de Carvalho para secretariá-lo. 3. Convocação e Presença: 
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, sendo dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização, pela Companhia, da 
5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espé-
cie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor 
total de R$ 208.060.000,00 (duzentos e oito milhões e sessenta mil reais) (“Emis-
são” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública, com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Co-
missão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores 
Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de 
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, con-
forme em vigor na presente data (“Código ANBIMA”), e das demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particu-
lar de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, 
da Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções”, a ser celebrado entre a 
Companhia, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na 
qualidade de representante dos interesses da comunhão dos titulares das Debên-
tures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), Carlos Fernando 
de Carvalho, Carlos Felipe Andrade de Carvalho e Carlos Fernando Andrade de 
Carvalho (“Escritura de Emissão”); (ii) a constituição, pela Companhia, em favor 
do Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obri-
gações Garantidas (conforme definido abaixo), das Garantias Reais (conforme 
definido abaixo), nos termos dos Contratos de Garantia (conforme definido abai-
xo); (iii) a autorização aos representantes legais da Companhia para (a) negociar 
e estabelecer todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emis-
são, às Debêntures, à Oferta e às Garantias Reais (conforme definido abaixo), 
podendo, inclusive, assumir, em nome da Companhia, todos e quaisquer custos 
e despesas relacionados e/ou decorrentes da realização da Emissão e da Oferta, 
incluindo, mas não se limitando a, custos e despesas com (1) o registro dos atos 
societários da Companhia, da Escritura de Emissão e demais documentos da 
Oferta na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) e nos cartó-
rios de registro de títulos e documentos competentes, (2) o registro dos Contratos 
de Garantia (conforme definido abaixo) nos cartórios de registro de títulos e docu-
mentos e cartórios de registro de imóveis competentes, (3) o registro das Debên-
tures na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”) e da Oferta na ANBIMA 
– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(“ANBIMA”), e, ainda, (4) a constituição e manutenção das Garantias Reais (con-
forme definido abaixo), (b) celebrar a Escritura de Emissão, os Contratos de Ga-
rantia (conforme definido abaixo) e o Contrato de Distribuição (conforme definido 
abaixo), bem como seus eventuais aditamentos, e, dentro dos limites das obriga-
ções a serem assumidas no âmbito da Escritura de Emissão, dos Contratos de 
Garantia (conforme definido abaixo) e do Contrato de Distribuição (conforme de-
finido abaixo), assinar quaisquer outros instrumentos e documentos e seus even-
tuais aditamentos relacionados à Emissão, às Debêntures, à Oferta e às Garan-
tias Reais (conforme definido abaixo), que venham a ser necessários e/ou conve-
nientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da 
Emissão, da Oferta e das Garantias Reais (conforme definido abaixo), (c) contra-
tar os prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da 
Oferta, incluindo, mas não se limitando a, o Coordenador Líder (conforme definido 
abaixo), o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante (conforme definido abaixo), o 
Escriturador (conforme definido abaixo), o banco depositário da conta bancária de 
movimentação restrita de titularidade da Companhia vinculada à Emissão e os 
assessores legais da Oferta, podendo, para tanto, negociar e assinar os respecti-
vos contratos e fixar-lhes os honorários e demais comissionamentos aplicáveis, e 
(d) praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as matérias acima, 
definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e da Oferta e assinar os do-
cumentos necessários à sua realização, bem como seus eventuais aditamentos, 
incluindo, mas não se limitando a, a publicação e o registro dos documentos de 
natureza societária perante os órgãos competentes e a tomada das medidas ne-
cessárias perante a B3, a ANBIMA, a CVM ou quaisquer outros órgãos ou autar-
quias junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a re-
alização da Emissão e da Oferta; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados 
pelos representantes legais da Companhia relacionados e/ou decorrentes das 
matérias acima. 5. Deliberações: Após examinadas e discutidas as matérias 
constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas pelos acio-
nistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a realização da 
Emissão e da Oferta, de acordo com os seguintes termos e condições: (a) Núme-
ro da Emissão: a Emissão representa a 5ª (quinta) emissão de debêntures da 
Companhia; (b) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de 
R$ 208.060.000,00 (duzentos e oito milhões e sessenta mil reais), na Data de 
Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c) Quantidade: 
serão emitidas 208.060 (duzentas e oito mil e sessenta) Debêntures; (d) Valor 
Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 
(mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Nominal Unitá-
rio”); (e) Séries: a Emissão será realizada em uma única série; (f) Data de Emis-
são: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 29 de 
dezembro de 2021 (“Data de Emissão”); (g) Destinação dos Recursos: os recur-
sos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utiliza-
dos para liquidação das debêntures da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) emissões 
de debêntures da Companhia, sendo eventual saldo excedente utilizado pela 
Companhia para recomposição de caixa da Companhia; (h) Forma e Comprova-
ção de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, es-
critural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a 
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito 
emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo), e, adicionalmente, com rela-
ção às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será expe-
dido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de 
titularidade de tais Debêntures; (i) Banco Liquidante: a instituição prestadora de 
serviços de banco liquidante das Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição 
financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade 
de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, 
CEP 06029-900, inscrita no CNPJ/ME sob nº 60.746.948/0001-12 (“Banco Liqui-
dante” cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Ban-
co Liquidante na prestação dos serviços de banco liquidante relativos às Debên-
tures); (j) Escriturador: a instituição prestadora dos serviços de escrituração das 
Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira constituída sob a for-
ma de sociedade por ações, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São 
Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no 
CNPJ/ME sob nº 60.746.948/0001-12 (“Escriturador” cuja definição inclui qual-
quer outra instituição que venha a suceder o Escriturador na prestação dos servi-
ços de escrituração relativos às Debêntures); (k) Conversibilidade e Permutabi-
lidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Compa-
nhia e nem permutáveis por ações de qualquer outra companhia; (l) Espécie: as 
Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei 
das Sociedades por Ações, com garantia adicional fidejussória; (m) Garantias 
Reais: em garantia do fiel, integral e pontual pagamento das obrigações rela-
tivas ao pontual e integral pagamento das obrigações e valores, principais ou 
acessórios, presentes ou futuros, devidos pela Companhia no âmbito das De-
bêntures, nos termos da Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitan-
do a, o Valor Nominal Unitário das Debêntures, a Remuneração (conforme 
definido abaixo), os Encargos Moratórios (conforme definido abaixo) e os de-
mais encargos, relativos às Debêntures, a Escritura de Emissão e aos Contra-
tos de Garantia (conforme definido abaixo), quando devidos, seja nas respec-
tivas datas de pagamento ou em decorrência de resgate antecipado das De-
bêntures, de amortização extraordinária das Debêntures ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme previsto na 
Escritura de Emissão, das obrigações relativas a quaisquer outras obrigações 
assumidas pela Companhia nos termos das Debêntures, da Escritura de 
Emissão e dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo), incluindo, 
mas não se limitando a, obrigações de pagar multas, penalidades, honorários, 
despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações em decor-
rência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extraju-
diciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Debenturis-
tas decorrentes das Debêntures, da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos 
de Garantia (conforme definido abaixo), e das obrigações de ressarcimento de 
toda e qualquer importância desembolsada pelos Debenturistas e/ou pelo 
Agente Fiduciário por conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercí-
cio de direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da execução de 
garantias prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos aos Debenturis-
tas, em todos os casos, nos termos previstos na Escritura de Emissão e nos 
Contratos de Garantia (conforme definido abaixo) (“Obrigações Garantidas”), 
serão constituídas, em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de represen-
tante da comunhão dos interesses dos Debenturistas: (1) alienação fiduciária 
de certos imóveis de propriedade da Companhia, nos termos do “Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças”, 
a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, Carlos Fernando de 
Carvalho, Carlos Felipe Andrade de Carvalho e Carlos Fernando Andrade de 
Carvalho (“Alienação Fiduciária de Imóveis”, “Imóveis Alienados Fiduciaria-
mente” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis”, respectivamente); e 
(2) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia, pre-
sentes e/ou futuros, relacionados e/ou decorrentes (i) da venda, alienação, 
transferência, cessão ou qualquer outra forma de disposição, total ou parcial, 
voluntária ou involuntária, dos Imóveis Alienados Fiduciariamente, incluindo, 

mas não se limitando a, em caso de desapropriação dos Imóveis Alienados Fi-
duciariamente, e (ii) de conta bancária de movimentação restrita de titularidade da 
Companhia vinculada à Emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Ces-
são Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, Carlos Fer-
nando de Carvalho, Carlos Felipe Andrade de Carvalho e Carlos Fernando Andra-
de de Carvalho (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e “Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios”, respectivamente, e, ainda, a Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Imóveis, “Ga-
rantias Reais”, e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em con-
junto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, “Contratos de Garan-
tia”); (n) Garantia Adicional Fidejussória: adicionalmente às Garantias Reais, 
Carlos Fernando de Carvalho, Carlos Felipe Andrade de Carvalho e Carlos Fer-
nando Andrade de Carvalho se obrigarão, solidariamente com a Companhia, em 
caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadores, princi-
pais pagadores e solidariamente responsáveis por todas as obrigações da Com-
panhia nos termos e decorrentes da Escritura de Emissão e pelo pagamento inte-
gral das Obrigações Garantidas, nos termos dos artigos 818 e seguintes do Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), renunciando 
expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de 
qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 827, 
834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Fianças” e “Código de Processo 
Civil”, respectivamente); (o) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipó-
teses de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, o prazo das Debêntures será de 5 (cinco) anos, contados da Data de 
Emissão, vencendo-se, portanto, em 29 de dezembro de 2026 (“Data de Venci-
mento”); (p) Pagamento do Valor Nominal Unitário: sem prejuízo dos paga-
mentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização 
extraordinária das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o 
Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures será amortizado em 48 (qua-
renta e oito) parcelas, nas datas e de acordo os percentuais de amortização do 
Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures previstos na Escritura de 
Emissão; (q) Remuneração: a Remuneração de cada uma das Debêntures será 
a seguinte: (1) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário de cada uma 
das Debêntures não será atualizado monetariamente; e (2) Juros Remunerató-
rios: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das De-
bêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 
100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma per-
centual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário 
disponível em sua página na rede mundial de computadores (www.b3.com.br) 
(“Taxa DI”), acrescida de spread ou sobretaxa de 5,70% (cinco inteiros e setenta 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis 
(“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será calculada de forma ex-
ponencial e cumulativa pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização 
(conforme definido abaixo) ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme 
definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), em regime 
de capitalização composta, por dias úteis decorridos, até a data de seu efetivo 
pagamento (exclusive), de acordo com a fórmula prevista da Escritura de Emis-
são; (r) Pagamento da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em decor-
rência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização extraordinária das 
Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será 
paga mensalmente, sempre no dia 29 de cada mês, sendo o primeiro pagamento 
devido em 29 de janeiro de 2022 e o último na Data de Vencimento (sendo cada 
data de pagamento da Remuneração, “Data de Pagamento da Remuneração”); 
(s) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476, do Código ANBIMA e das 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob regime de garantia 
firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação da insti-
tuição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários con-
tratada pela Companhia para coordenar e intermediar a Oferta, na qualidade de 
instituição líder da coordenação e intermediação da Oferta (“Coordenador Líder”) 
e das demais instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários eventualmente convidadas pelo Coordenador Líder para parti-
cipar da distribuição da Oferta (“Participantes Especiais” e, em conjunto com o 
Coordenador Líder, “Instituições Participantes da Oferta”), nos termos do “Contra-
to de Estruturação, Coordenação e Colocação para Distribuição Pública com Es-
forços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Ga-
rantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 5ª (Quinta) Emissão da Carvalho 
Hosken S.A. Engenharia e Construções” (“Contrato de Distribuição”), a ser cele-
brado entre a Companhia e o Coordenador Líder; (t) Depósito para Distribuição 
e Negociação: as Debêntures serão depositadas para: (1) distribuição no merca-
do primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), admi-
nistrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeira-
mente por meio da B3; e (2) negociação no mercado secundário por meio do 
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 e as negociações 
liquidadas financeiramente por meio da B3; (u) Forma de Subscrição e de Inte-
gralização e Preço de Integralização: as Debêntures serão subscritas e integra-
lizadas à vista, em cada data de subscrição (sendo cada data em que ocorrer a 
subscrição e integralização de Debêntures, uma “Data de Integralização”), no ato 
da subscrição, por meio do MDA, em moeda corrente nacional, pelo Valor Nomi-
nal Unitário, no caso da 1ª (primeira) Data de Integralização (“Primeira Data de 
Integralização”). Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma 
data a partir da Primeira Data de Integralização, o preço de subscrição e integra-
lização das Debêntures corresponderá ao Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira 
Data de Integralização (inclusive) até a respectiva Data de Integralização (exclu-
sive). As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido 
a exclusivo critério do Coordenador Líder, se for o caso, no ato de subscrição das 
Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das 
Debêntures em cada Data de Integralização; (v) Resgate Antecipado Facultati-
vo: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e de forma unilateral, realizar o 
resgate antecipado facultativo total das Debêntures, a qualquer tempo, com o 
cancelamento, pela Companhia, das Debêntures que tenham sido objeto do res-
gate antecipado, observados os termos e condições previstos na Escritura de 
Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo 
ocorrerá mediante comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio 
de aviso aos Debenturistas, com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias úteis 
da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Data 
do Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facul-
tativo, os Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (a) da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso (inclusi-
ve), até a Data do Resgate Antecipado Facultativo (exclusive), (b) dos Encargos 
Moratórios (conforme definido abaixo), se for o caso, e de quaisquer outros valo-
res eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão, 
e (c) de prêmio equivalente a um determinado percentual flat, a ser definido de 
acordo com o disposto na Escritura de Emissão, incidente sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remu-
neração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou 
a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso 
(inclusive), até a Data do Resgate Antecipado Facultativo (exclusive), dos Encar-
gos Moratórios (conforme definido abaixo), se for o caso, e de quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emis-
são; (w) Pagamento Antecipado Obrigatório: a Companhia deverá, observa-
dos os termos e condições previstos na Escritura de Emissão, independentemen-
te de sua vontade, realizar o resgate antecipado total das Debêntures (“Resgate 
Antecipado Obrigatório”) ou a amortização extraordinária obrigatória das Debên-
tures (“Amortização Extraordinária Obrigatória”), conforme o caso, nos termos da 
Escritura de Emissão, caso seja verificada a venda, alienação, transferência, ces-
são ou qualquer outra forma de disposição, total ou parcial, voluntária ou involun-
tária, de quaisquer dos Imóveis Alienados Fiduciariamente, incluindo, mas não se 
limitando a, em caso de desapropriação de quaisquer dos Imóveis Alienados Fi-
duciariamente, hipótese na qual 80% (oitenta por cento) dos recursos totais obti-
dos pela Companhia com a venda, alienação, transferência, cessão ou qualquer 
outra forma de disposição, total ou parcial, voluntária ou involuntária, de tais Imó-
veis Alienados Fiduciariamente deverá ser utilizado pela Companhia para fins do 
Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures ou da Amortização Extraordiná-
ria Obrigatória, conforme o caso, nos termos da Escritura de Emissão (“Recursos 
Líquidos da Venda”), sendo certo que os 20% (vinte por cento) remanescentes 
serão transferidos para conta de livre movimentação de titularidade da Compa-
nhia, mediante solicitação da Companhia nesse sentido, de acordo com os ter-
mos e prazos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. 
Caso os Recursos Líquidos da Venda sejam suficientes para liquidar integralmen-
te o saldo devedor das Debêntures apurado naquele momento, a Companhia 
deverá realizar o Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, nos termos da 
Escritura de Emissão, observado, no entanto, que, caso os Recursos Líquidos da 
Venda não sejam suficientes para liquidar integralmente o saldo devedor das De-
bêntures apurado naquele momento, a Companhia deverá realizar a Amortização 
Extraordinária Obrigatória das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão; 
(x) Resgate Antecipado Obrigatório: observado o disposto na Escritura de 
Emissão, o Resgate Antecipado Obrigatório deverá ser realizado pela Companhia 
em até 10 (dez) dias contados do recebimento, pela Companhia, dos pagamentos 
feitos pelo comprador do respectivo Imóvel Alienado Fiduciariamente, mediante 
comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de aviso aos De-
benturistas, com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias úteis da data prevista 
para realização do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório (“Data do Resgate 
Antecipado Obrigatório”), sendo certo que, caso o valor da venda seja pago de 
forma parcelada, a Companhia deverá realizar o Resgate Antecipado Obrigatório 

em até 10 (dez) dias contados do recebimento, pela Companhia, de cada uma 
das parcelas do valor da respectiva venda, alienação, transferência, cessão ou 
qualquer outra forma de disposição, total ou parcial, voluntária ou involuntária, do 
Imóvel Alienado Fiducia iamente em questão. Por ocasião do Resgate Antecipado 
Obrigatório, os Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário 
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (a) da Remunera-
ção, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a 
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso 
(inclusive), até a Data do Resgate Antecipado Obrigatório (exclusive), e (b) dos 
Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), se for o caso, e de quaisquer 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura 
de Emissão, sendo certo que, na hipótese de Resgate Antecipado Obrigatório, 
não será devido qualquer prêmio pela Companhia; (y) Amortização Extraordiná-
ria Obrigatória: observado o disposto na Escritura de Emissão, a Amortização 
Extraordinária Obrigatória deverá ser realizada pela Companhia em até 10 (dez) 
dias contados do recebimento, pela Companhia, dos pagamentos feitos pelo 
comprador do respectivo Imóvel Alienado Fiduciariamente, mediante comunica-
ção ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de aviso aos Debenturistas, 
com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias úteis da data prevista para realiza-
ção da efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória (“Data da Amortização Ex-
traordinária Obrigatória”), sendo certo que, caso o valor da venda seja pago de 
forma parcelada, a Companhia deverá realizar a Amortização Extraordinária Obri-
gatória em até 10 (dez) dias contados do recebimento, pela Companhia, de cada 
uma das parcelas do valor da respectiva venda, alienação, transferência, cessão 
ou qualquer outra forma de disposição, total ou parcial, voluntária ou involuntária, 
do Imóvel Alienado Fiduciariamente em questão. O percentual de amortização do 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das 
Debêntures a serem amortizadas por meio da Amortização Extraordinária Obriga-
tória corresponderá ao maior percentual de amortização do Valor Nominal Unitá-
rio ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures que 
possa ser amortizado, observado o disposto na Escritura de Emissão, com os 
Recursos Líquidos da Venda (“Percentual de Amortização Extraordinária”). Por 
ocasião da Amortização Extraordinária Obrigatória, os Debenturistas farão jus ao 
pagamento do Percentual de Amortização Extraordinária do Valor Nominal Unitá-
rio ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remunera-
ção, calculada pro rata temporis sobre o Percentual de Amortização Extraordiná-
ria do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remunera-
ção imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a Data da Amortiza-
ção Extraordinária Obrigatória (exclusive), observado que a Remuneração relati-
va ao saldo não amortizado do Valor Nominal Unitário das Debêntures continuará 
a ser capitalizada e será paga na Data de Pagamento da Remuneração imediata-
mente subsequente, sendo certo que, na hipótese de Amortização Extraordinária 
Obrigatória, não será devido qualquer prêmio pela Companhia. Mediante a ocor-
rência de qualquer Amortização Extraordinária Obrigatória, o Percentual de Amor-
tização Extraordinária deverá reduzir proporcionalmente o montante de amortiza-
ção a ser pago nas parcelas remanescentes de amortização do Valor Nominal 
Unitário, conforme previstos na Escritura de Emissão, na ordem inversa de venci-
mento no tempo, isto é, das parcelas vincendas com data de vencimento mais 
longas para as parcelas com data de vencimento mais curtas, observado, no en-
tanto, que cada uma das parcelas remanescentes de amortização do Valor Nomi-
nal Unitário não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do Valor 
Nominal Unitário, de forma que, caso a parcela vincenda com data de vencimento 
mais longa tenha sido reduzida até atingir 0,5% (cinco décimos por cento) do 
Valor Nominal Unitário, a parcela vincenda imediatamente anterior deverá ser re-
duzida até atingir 0,5% (cinco décimos por cento) do Valor Nominal Unitário, e 
assim sucessivamente, sendo certo que quaisquer reduções do montante de 
amortização a ser pago nas parcelas remanescentes de amortização do Valor 
Nominal Unitário, nos termos e condições descritos na Escritura de Emissão, não 
resultarão em qualquer alteração das datas de vencimento de cada uma das 
parcelas remanescentes de amortização do Valor Nominal Unitário e/ou da Data 
de Vencimento. Caso todas as parcelas remanescentes de amortização do Valor 
Nominal Unitário já tenham atingido o percentual de 0,5% (cinco décimos por 
cento) do Valor Nominal Unitário, nos termos da Escritura de Emissão, e seja ve-
rificada a ocorrência de nova Amortização Extraordinária Obrigatória, a respectiva 
redução deverá ser aplicada, de maneira pro rata, sobre todas as parcelas rema-
nescentes de amortização do Valor Nominal Unitário; (z) Repactuação Progra-
mada: não haverá repactuação programada das Debêntures; (aa) Aquisição 
Facultativa: a Companhia e suas partes relacionadas poderão, a qualquer tem-
po, adquirir as Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 
das Sociedades por Ações, desde que observe as eventuais regras expedidas 
pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regula-
mentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras da Companhia (“Aquisição Facultativa”). As Debêntures adquiridas 
pela Companhia poderão, a exclusivo critério da Companhia: (1) ser canceladas 
(“Aquisição Facultativa com Cancelamento”); (2) permanecer em tesouraria; ou 
(3) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Com-
panhia para permanência em tesouraria nos termos da Escritura de Emissão, se 
e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às 
demais Debêntures; (bb) Vencimento Antecipado: as obrigações relativas às 
Debêntures poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, observado o 
disposto na Escritura de Emissão, mediante a ocorrência de determinadas hipóte-
ses de vencimento antecipado automático e não automático previstas na Escritu-
ra de Emissão, sendo certo que, em caso de vencimento antecipado das Debên-
tures, a Companhia obriga-se a realizar o resgate das Debêntures, com o seu 
consequente cancelamento, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integraliza-
ção ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso (inclusive), até a data de seu efetivo pagamento (exclusive), sem prejuízo 
do pagamento dos Encargos Moratórios, se for o caso, e de quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emis-
são, em até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento da notificação enviada 
pelo Agente Fiduciário informando a Companhia sobre o vencimento antecipado 
das Debêntures, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao paga-
mento dos Encargos Moratórios; (cc) Local de Pagamento: os pagamentos refe-
rentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Companhia nos termos da Escritura de Emissão serão realizados pela Compa-
nhia: (1) com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na 
B3, por meio da B3; e (2) para as Debêntures que não estejam custodiadas ele-
tronicamente na B3, por meio do Escriturador; (dd) Encargos Moratórios: sem 
prejuízo da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de inadimple-
mento até a data do efetivo pagamento, ocorrendo impontualidade no pagamento 
de qualquer valor devido aos Debenturistas relativamente a qualquer obrigação 
decorrente da Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer valores em atraso 
incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou ex-
trajudicial: (1) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata 
temporis desde a data de inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo paga-
mento (exclusive), incidente sobre o montante devido e não pago; e (2) multa 
moratória e não compensatória de 2% (dois por cento), incidente sobre o montan-
te devido e não pago (“Encargos Moratórios”); e (ee) Demais Condições: as 
demais características das Debêntures e da Emissão serão descritas na Escritura 
de Emissão, nos Contratos de Garantia e nos demais documentos da Oferta Res-
trita; (ii) aprovar a constituição, pela Companhia, em favor do Agente Fiduciário, 
em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas, das 
Garantias Reais, nos termos dos Contratos de Garantia; (iii) autorizar os represen-
tantes legais da Companhia para (a) negociar e estabelecer todos os termos e 
condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, às Debêntures, à Oferta e às 
Garantias Reais, podendo, inclusive, assumir, em nome da Companhia, todos e 
quaisquer custos e despesas relacionados e/ou decorrentes da realização da 
Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, custos e despesas com 
(1) o registro dos atos societários da Companhia, da Escritura de Emissão e de-
mais documentos da Oferta na JUCERJA e nos cartórios de registro de títulos 
e documentos competentes, (2) o registro dos Contratos de Garantia nos car-
tórios de registro de títulos e documentos e cartórios de registro de imóveis 
competentes, (3) o registro das Debêntures na B3 e da Oferta na ANBIMA, e, 
ainda, (4) a constituição e manutenção das Garantias Reais, (b) celebrar a 
Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia e o Contrato de Distribuição, 
bem como seus eventuais aditamentos, e, dentro dos limites das obrigações a 
serem assumidas no âmbito da Escritura de Emissão, dos Contratos de Ga-
rantia e do Contrato de Distribuição, assinar quaisquer outros instrumentos e 
documentos e seus eventuais aditamentos relacionados à Emissão, às De-
bêntures, à Oferta e às Garantias Reais, que venham a ser necessários e/ou 
convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamen-
to da Emissão, da Oferta e das Garantias Reais, (c) contratar os prestadores 
de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, 
mas não se limitando a, o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário, o Banco 
Liquidante, o Escriturador, o banco depositário da conta bancária de movi-
mentação restrita de titularidade da Companhia vinculada à Emissão e os as-
sessores legais da Oferta, podendo, para tanto, negociar e assinar os respec-
tivos contratos e fixar-lhes os honorários e demais comissionamentos aplicá-
veis, e (d) praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as maté-
rias acima, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e da Oferta e 
assinar os documentos necessários à sua realização, bem como seus eventu-
ais aditamentos, incluindo, mas não se limitando a, a publicação e o registro 
dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e a 
tomada das medidas necessárias perante a B3, a ANBIMA, a CVM ou quais-
quer outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de 
quaisquer medidas para a realização da Emissão e da Oferta; e (iv) ratificar 
todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacio-
nados às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a presente assembleia e lavrada a presente ata na forma sumá-
ria, conforme concordância dos presentes, nos termos do artigo 130, parágra-
fo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi assi-
nada por todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavra-
da em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 29 de dezembro de 2021. Carlos Felipe 
Andrade de Carvalho - Presidente; Carlos Fernando Andrade de Carvalho. 
Secretário. Jucerja nº 4679468 em 03/01/2022.
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