
Desafios e 
oportunidades para 

o saneamento

Considerado um dos 
menos atrativos na 
infraestrutura, o 
setor de saneamento 
passa por uma 
profunda mudança 
de paradigma

Nesses primeiros 
anos em vigor do 
novo marco legal 

do saneamento, foram 
anunciados mais de R$ 42 
bilhões de investimentos 
por meio de leilões e a 
agenda ambiental urba-
na entrou em evidência. 
O setor de saneamento 
tem uma complexidade 
própria, distinta de outras 
áreas de infraestrutura. 
As demandas diferem de 
um município para outro, 
mesmo vizinhos, e esta-
belecer um regramento 
que organize o sistema, 
sem colocar uma “camisa-
de-força” que impeça a 
atração de investimentos, 
é um dos desafios que o 
setor tem pela frente. 

A nova lei trouxe os 
pilares para balizar o 
caminho a ser percorrido 
para a estruturação do 
saneamento no país, como 
a definição de regras que 
estabeleçam padrão de 
qualidade, de eficiência 
na prestação, regulação 
tarifária e governança. 
Governos e empresas 
devem ficar atentos para 
as diretrizes regulatórias, 
e as agências regionais 
precisarão de referências 
sobre a adequada presta-
ção dos serviços para o 
alcance das metas e para 
cumprir seu papel de fis-
calização.

Mesmo com os investi-
mentos já anunciados, a 
regulamentação vai cum-
prir um papel importante 
para reduzir os impasses 
e a insegurança jurídica 
com futuros questiona-
mentos. Nesse quesito, 
cabe à Agência Nacional 
das Águas e Saneamento 
Básico (ANA) estabelecer 
as normas de referên-
cia para regrar sobre o 
regime, a estrutura e os 
parâmetros da cobrança 
pela prestação do servi-
ço público de manejo de 
resíduos sólidos urbanos. 

Compete ainda à agência 
definir os procedimentos 
e prazos de fixação, rea-
juste e revisões tarifárias. 
Essa agenda é extensa e 
a agência corre contra o 
tempo para dar conta des-
sa importante demanda. 
O país conta hoje com 74 
agências regulatórias e o 
número deve crescer com 
o avanço do saneamento. 
Por isso, as normas de 
referência contribuirão 
para uniformizar modelos 
para serem seguidos pelos 
órgãos estaduais, munici-
pais e consorciados. 

Um outro ponto impor-
tante em discussão é a 
metodologia para indeni-
zação dos ativos não amor-
tizados, que promete sus-
citar um amplo debate e é 
fundamental para reduzir 
eventuais inseguranças 
jurídicas para o setor. A 
organização do sanea-
mento é fundamental para 
a atração de investimen-
tos, o cumprimento das 
metas estabelecidas no 
novo marco de universa-

lização do abastecimento 
de água e o atendimento 
de 90% da população no 
esgotamento sanitário. 

A regionalização foi um 
dos importantes pilares 
estabelecidos pelo novo 
marco legal, contribuindo 
para redesenhar a política 
de saneamento por meio 
da gestão associada, que 
permite a associação 
voluntária entre os entes 
federativos, por meio 
de consórcio público ou 
convênio de cooperação. 

A prestação integrada 
de serviços de municípios 
resgata uma demanda 
apontada desde o Plano 
Nacional de Saneamento 
(Planasa) no início dos 
anos de 1970, que se 
traduz pelo alcance do 
subsídio cruzado, seja por 
cidades de uma mesma 
região, bacia hidrográfica, 
região administrativa ou 
mesmo dentro do Estado. 

O modelo abre a pos-
sibilidade de ampliar a 
escala com prestação de 
serviço e construção de 
empreendimentos, reu-
nindo essas localidades. O 
resultado é o aumento da 
produtividade das presta-
doras de serviços, abrindo 
a possibilidade de que 
operadores ineficientes, 
como empresas estaduais 
deficitárias e municípios 
de pequeno porte eco-
nomicamente inviáveis, 
conquistem padrões dos 
operadores eficientes.

Com a organização do 
setor, aumenta a pers-
pectiva de crescimento da 
participação da iniciativa 
privada em empreendi-
mentos de saneamento. 
Esse é um panorama que 
já se desenha e deve ga-
nhar força nos próximos 
anos. Os investimentos 
em saneamento devem 
ainda promover a criação 
de empregos e oportuni-
dades de negócios, com 
impactos no crescimento 
econômico do país. 

Estudos preliminares 
do BNDES, baseados em 
projetos estruturados 
pelo banco e licitados re-
centemente, estimam R$ 
11 bilhões de encomendas 
para a indústria. O avanço 
do saneamento também 
permite ao país percorrer 
um importante caminho 
para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da 
ONU, garantindo a todos, 
independentemente da 
condição social, econô-
mica e cultural, acesso 
à água e ao esgotamento 
sanitário. 

Esse é um momento his-
tórico para o Brasil alcan-
çar os mesmos padrões 
das nações desenvolvidas 
e garantir a uma parcela 
significativa da população 
melhores condições de 
vida, com reflexos diretos 
na saúde e no bem-estar 
de milhares de brasileiros 
de Norte a Sul do país, 
bem como contribuir para 
o avanço de importantes 
áreas, como o turismo. 
Certamente, o saneamen-
to faz toda a diferença. 

(*) -  Engenheiro pela Escola de 
Engenharia de São Carlos/USP e 

doutor em engenharia hidráulica e 
sanitária pela Poli/USP, é presidente 

da Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços em 

Saneamento e Meio Ambiente.

Ricardo Lazzari Mendes (*)
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AK 24 - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE Nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Horário e Local: Aos 04 dias de abril de 2022, às15:00horas, na sede social da AK 24 -
Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos n° 960, 19° andar/parte, Edifício
CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convocação e Presença: Dispensada as
formalidades de convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social
da Companhia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa:
Presidente - André Kissajikian. Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: Leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31/12/2021. Em seguida, foram colocados em discussão e votação
os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e aprovado pelos acionistas
presentes por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:
Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, documentos esses publicados nos Jornais (impresso e digital), Diário Oficial
Empresarial, na edição do dia 25 de março de 2022, págs. 132 (57) 3/4; Diário Comercial, na edição
do dia 25 de março de 2022, págs. B27 e 36, e Empresas & Negócios, na edição do dia 26 de março
de 2022, pág. 3. As demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos
termos do parecer publicado juntamente com as mesmas. (Pemom Auditoria e Consultoria Ltda. -
CRC 2SP-030.181/O-6; Emerson Fabri - Contador CRC 1SP 236.656/O-6 e Rafael de Almeida
Silva - Contador CRC 1SP 306.022/O-7). Foi dispensado a publicação do aviso aos acionistas, face
ao que trata o parágrafo quarto (§ 4°) do artigo 133, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o
Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 04 de abril de 2022. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK-Empreendimentos e Participações
S.A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por
seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa: André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob
o n° 202.122/22-0, em 19/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pado Cobranças S/A
CNPJ/MF n°09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10/01/2022.
Data/Hora e Local: Aos 10/01/2022, as 10:00 hs, na sede, localizada na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126, 2º andar, conjunto 21, CV 155, Bairro Itaim Bibi, CEP 
04.532-060. Composição da Mesa: Andréa Nora Felicitas Gardemann (Presidente) e José de Souza Júnior 
(Secretário). Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Declaração: Os diretores 
empossados declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147 § 1º, da Lei Federal n° 
6.404/76, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) reeleição da diretoria ao próximo triênio. Deliberações: Após a leitura dos docu-
mentos mencionados na ordem do dia, tendo sido verificadas as seguintes deliberações, todas aprovadas 
por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou divergência: (i) Foram reeleitos os seguintes 
membros da Diretoria: a Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada, administradora, 
RG n° 25.760.832-1 SSP/SP e CPF/MF nº 259.426.688-41, domiciliada na cidade de São Paulo/SP, para 
cargo de Diretora Presidente da Companhia, e o Sr. José de Souza Júnior, brasileiro, solteiro, supervisor 
financeiro, RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF nº 142.425.688-78, domiciliado na cidade de São Paulo/
SP, eleito para o cargo de Diretor sem designação especifica, ambos com mandato vigente até 10.01.2025. 
(ii) Autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias a consecução das 
deliberações aprovadas nesta assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi sus-
pensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. Certidão da ata arquivada na sede da Companhia. São Paulo. 10/01/2022. Andréa Nora 
Felicitas Gardemann (Presidente) e José de Souza Junior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, 
Comercial e Importadora, representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann. A presente ata confere com 
a original lavrada em próprio livro. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente. José de Souza Jú-
nior - Secretário. JUCESP nº 108.062/22-3 em 22/02/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pado Cobranças S/A
CNPJ nº 09.252.451/0001-90 - NIRE 35.300.348.494

Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30/03/2022
Data Hora e Local: Aos 30/03/2022 ás 10hs, na sede, Localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Dr. Guilherme Bannitz, 126, 2º Andar, Cj 21 CV 155, Bairro Itaim Bibi/SP. Composição da Mesa: Andréa 
Nora Felicitas Gardemann (Presidente) e José de Souza Júnior (Secretário). Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade do capital social. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) aprovação das contas 
dos Administradores e (ii) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia 
referente ao exercício encerrado em 31/12/2021, publicadas no Jornal Empresas & Negócios no dia 26 
a 28 de Março de 2022 na versão impressa e Digital. Deliberações: Após a leitura dos documentos 
mencionados na ordem do dia, tendo sido verificadas as seguintes deliberações, todas aprovadas por 
unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou divergência: (i). Aprovaram integralmente 
o relatório de contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia re-
lativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. (ii) Aprovaram integralmente as destinações dos resulta-
dos. Declaração: Os acionistas declaram, neste ato, que receberam cópia do relatório das contas dos 
administradores e das demonstrações financeiras da Sociedade 30 dias antes da realização da presen-
te Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Certidão da ata arquivada na sede da Companhia. São Paulo. 30/03/2022. Andréa Nora Felicitas Gar-
demann (Presidente) e José de Souza Júnior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comer-
cial e Importadora, representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann. A presente ata confere com a 
original lavrada em próprio livro. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente. José de Souza Júnior 
- Secretário. JUCESP nº 207.095/22-0 em 26/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo 
CNPJ nº 62.638.374/0001-94

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores Associados: Em conformidade com o artigo 47, inciso I, parágrafos 1º, 3º e 5º do Esta-
tuto Social, ficam V.Sas., convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 18 de maio de 2.022 (quarta-feira), às 18:30 horas, no Auditório Augusto do Nascimento 
Mesquita, situado à Rua Tabatinguera, 294, 2º andar - Centro - São Paulo - SP, a fim de deliberar 
o seguinte: Ordem do Dia: I) Leitura, discussão e aprovação da redação da Ata da Assembleia 
anterior; II) Leitura, discussão e aprovação do Parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da Di-
retoria, Balanço e Previsão Orçamentária; III) Leitura e ciência do Relatório Anual de Atividades 
da Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da Entidade. 
A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200 (duzen-
tos) associados e, não havendo número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer 
número, na forma do artigo 47, parágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado 
associado compareça à Assembleia ora convocada prevalecemo-nos do ensejo para apresentar 
nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para participar da citada Assembleia é indispen-
sável sua identificação como associado ativo. São Paulo, 03 de maio de 2.022. A Presidência.

O sucesso de uma negociação requer 
dos negociadores não apenas habilida-
des de oratória, mas principalmente 
o domínio em uma nova ferramenta: 
a escuta humanizada. A partir dela, é 
possível demonstrar o real interesse 
pelas pessoas. 

A análise é de uma das principais 
especialistas em Comunicação Corpo-
rativa do país, Juliana Algodoal, PhD 
em Análise do Discurso em Situação 
de Trabalho - Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem, e fundadora da 
empresa Linguagem Direta, que aponta 
seis técnicas para desenvolver e praticar 
a escuta humanizada em negociações:
 1) Autoconhecimento - Antes de 

participar de uma negociação é 
preciso reconhecer as forças e 
fraquezas no tema. Isso faz com 
que o interlocutor faça o melhor 
aproveitamento do seu discurso;

 2) Ganha-ganha - Seguindo as 
diretrizes ESG, um negócio não 
pode ser benéfico para apenas 

uma ponta da cadeia. É preciso 
estar ciente que em uma nego-
ciação todos devem ceder para 
obter ganhos;

 3) Nem tudo é negociável - É 
preciso ter domínio sobre o tema 
da negociação e deixar claro os 
itens negociáveis para não assu-
mir uma postura intransigente;

 4) Expressões que ajudam 
- Durante uma negociação, 
é recomendado trocar as ex-
pressões “não, mas...” por “sim, 
e...”. Dessa forma, o negociador 
estabelece uma comunicação fle-
xível, que pode colaborar muito 
para o desfecho positivo;

 5) Ganhar no grito não é uma 
opção - O debate de ideias 
sempre enriquece uma nego-
ciação, desde que traga valor à 
negociação. De forma alguma 
deve ser feito de forma agressiva 
ou com o objetivo de atingir ou 
atacar pessoas, empresas etc. 

 6) Discurso X Atuação - O dis-
curso do líder em uma negocia-
ção deve estar alinhado com as 
diretrizes da empresa, de dentro 
para fora e vice e versa. Isso mos-
tra que a empresa se preocupa 
em alinhar sua estratégia com 
suas práticas e comunicá-la de 
forma estruturada e congruente 
por toda empresa e seus stake-
holders.

Entre os benefícios gerados pela 
escuta humanizada nas negociações, 
Juliana cita maior atração de inovação, 
já que, segundo ela, “inovar é aten-
der uma necessidade que ainda não 
é cumprida. Ouvir é imprescindível 
para entender e atender a essas ne-
cessidades. Essa habilidade também 
aproxima as empresas e seus líderes 
da criatividade, da diversidade, muito 
além do discurso”, conclui. - Fonte e 
outras informações: (www.linguagem-
direta.com.br).

De acordo com uma 
pesquisa realizada 
em 2021 pela Al-

moçoGrátis, empresa de 
inteligência artificial para 
food service, o grau de 
satisfação do consumidor 
com o delivery no país é 
baixo e os clientes estão 
cada vez mais preocupa-
dos com a qualidade dos 
produtos sendo entregues 
em casa. Além disso, as 
embalagens e a tempera-
tura estão entre os cinco 
itens mais importantes para 
os consumidores na hora 
de definir a qualidade da 
entrega. 

Por isso, a Printi preparou 
esse conteúdo com dicas 
sobre os diferentes tipos de 
embalagens para alavancar 
o delivery e a experiência 
do cliente:
	 •	Hambúrguer e Lan-

ches - A apresentação 
do hambúrguer é tão 
fundamental quanto seu 
sabor. Você sabia que a 
embalagem é respon-
sável por boa parte da 
conquista e divulgação 
dos clientes? Cerca de 
52% dos consumidores 
afirmam que provavel-
mente voltariam a com-
prar um produto que 
foi entregue em uma 
embalagem diferencia-
da, como foi divulgado 

As embalagens e a temperatura estão entre os cinco itens 
mais importantes para os consumidores na hora de definir a 

qualidade da entrega.

Embalagens para alimentos 
são fundamentais 

na experiência do delivery
As embalagens, além de sua função estética - uma vez que são responsáveis por boa parte da conquista 
de clientes, refletindo a imagem e profissionalismo da empresa - têm o papel fundamental de conservar 
os alimentos de forma adequada, protegendo-os de qualquer contaminação externa e ajudando a 
manter a temperatura e qualidade do produto durante o processo de entrega

seja de carnes, queijos 
ou frios, é fundamental 
para os clientes. Ter um 
padrão traz vantagens 
tanto ao consumidor 
quanto ao empreende-
dor, promovendo um 
momento especial em 
família, ou até mesmo 
sozinho. Para garantir 
ainda mais qualidade 
aos produtos dos seus 
clientes, utilizar uma em-
balagem personalizada 
para cada tipo e tamanho 
de porções é uma ótima 
forma de fidelizar seus 
clientes.

	 •	Doces e Salgados - 
Tão importante quanto 
a produção de doces 
e salgados é a atenção 
com a embalagem. Já 
que sabemos que a es-
tética é um dos pontos 
mais considerados pelos 
consumidores. Nesse 
caso, é preciso um ar-
mazenamento adequado 
para que tudo chegue de 
forma íntegra ao local 
desejado, que tenha 
estrutura mais sólida e 
que mantenha os pro-
dutos no mesmo lugar, 
evitando que amassem 
ou se despedacem du-
rante o trajeto.- Fonte 
e outras informações, 
acesse: (https://?www.
printi.com.br).
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pelo MarketingProfs, 
plataforma especializada 
em marketing. 

  Uma boa apresenta-
ção, além de fidelizar o 
cliente, também pode 
render divulgação boca 
a boca gratuita nas redes 
sociais. Isso acontece 
porque a embalagem é 
reflexo da imagem da 
empresa, transmitindo 
profissionalismo, dedi-
cação e cuidado. 

	 •	Batata frita - Enviar 
uma porção crocante e 
quentinha de fritas, do 
restaurante até a casa do 
cliente, é um dos prin-
cipais diferenciais entre 
negócios que dependem 
de entregas em domicí-

lio. De acordo com dados 
divulgados pela BBC 
News, a ciência diz que 
o segredo para a batata 
perfeita está na crosta 
sólida combinada com 
o interior macio, o que 
muitas vezes acaba não 
sendo o resultado que 
os clientes recebem em 
casa. 

	 •	Por	isso,	a	embalagem	
para batata frita - so-
mada à embalagem para 
delivery - é uma ótima 
opção para você acomo-
dar o alimento de forma a 
prolongar sua resistência 
e chegar na casa do clien-
te da maneira esperada.

	 •	Porções	- Receber uma 
porção fresca em casa, 

Escuta humanizada contribue para o sucesso nas negociações
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