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Diário da Manhã

Petrobras: conselho define passos para a posse do novo 
presidente

Cade aprova com restrições compra do 
Grupo Big Brasil pelo Carrefour

 Conselho de Administração da 

OPetrobras se reuniu, nesta 
quarta-feira (25), para definir o 

processo de posse de Caio Mario 
Paes de Andrade, indicado pelo 
governo para ocupar a presidência da 
estatal. Ele passará por várias etapas 
e, se aprovado, sucederá José Mauro 
Ferreira Coelho.
 Segundo de l iberação do 
conselho comunicada ao mercado, a 
indicação de Andrade será submetida 
ao processo de governança interna, 
observada a Política de Indicação de 
Membros da Alta Administração, para 
a análise dos requisitos legais e de 
gestão e integridade e, posterior, 
manifestação do Comitê de Pessoas.
 Após essa etapa, em razão de 
Ferreira Coelho ter sido eleito na 
assembleia geral ordinária de 13 de 
abril último, e de a sua destituição, 
caso aprovada em assembleia geral 
extraordinária (AGE), acarretar a 
destituição dos demais membros do 
conse lho  e le i tos  pe lo  mesmo 
processo, a convocação da nova AGE 
pressupõe o envio das indicações dos 
demais  se te  membros  para  o 
Conselho de Administração.
 Também será necessária a 
manifestação do Comitê de Pessoas 
sobre o enquadramento dos indicados 
aos requisitos e às vedações legais, 
regulamentares e estatutárias, para 
que seja incluída na proposta da 

 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira 

O(25), com restrições, a aquisição da totalidade das ações de emissão do grupo Big 
Brasil pelo Atacadão, afiliada brasileira do grupo Carrefour. A operação teve aval 

condicionado à celebração de um acordo em controle de concentrações (ACC), que prevê 
desinvestimento de lojas e outras obrigações.
m seu voto, o conselheiro relator, Luiz Hoffmann, disse que não foram identificadas 
preocupações concorrenciais referentes aos mercados de atacado de distribuição e postos de 
revenda de combustíveis.
 Já no segmento de varejo de autosserviço - supermercados, hipermercados, 
atacarejos e clubes de compras - a combinação dos negócios do grupo Carrefour com o grupo 
Big tem potencial de gerar exercício de poder de mercado em nove localidades diferentes, 
segundo nota divulgada pelo Cade. Os grupos Carrefour e Big são, respectivamente, o 
primeiro e o terceiro maiores agentes econômicos no Brasil.
 Diante disso, o ACC tem o objetivo de afastar possíveis efeitos anticompetitivos. O 
acordo prevê o desinvestimento de unidades de autosserviço atualmente detidas pelo grupo 
Big, envolvendo os municípios de Itabuna, na Bahia; Juazeiro do Norte, no Cear; Maceió; 
Olinda, Paulista, e Recife, em Pernambuco, Gravataí, Santa Maria e Viamão, no Rio Grande 
do Sul.
 Por meio do acordo, foram estabelecidas obrigações comportamentais a serem 
cumpridas pelas empresas. Os grupos Carrefour e Big assumiram o compromisso de 
preservar a viabilidade, atratividade e competitividade das lojas objeto do remédio estrutural 
até que o desinvestimento seja concluído.
 De acordo com o Cade, as empresas também não poderão adquirir novamente os 
ativos desinvestidos por um período determinado no acordo, cujo prazo é confidencial, e estão 
obrigadas a notificar quaisquer operações envolvendo supermercados, hipermercados, 
atacarejos e clubes de compras, ainda que não atinjam os parâmetros de notificação 
obrigatória de atos de concentração ao conselho.

administração para a realização de uma AGE.
 “Após as mencionadas etapas, o conselho 
se reunirá novamente para deliberar sobre a 
convocação da AGE com as seguintes matérias: 
destituição do Sr. José Mauro Ferreira Coelho do 
cargo de membro do Conselho de Administração 
da Petrobras, a qual, se aprovada, demandará a 
eleição de oito membros do Conselho de 
Administração da Petrobras e a eleição do 
Presidente do Conselho de Administração da 
Petrobras”, destacou a estatal.
 A companhia esclareceu que todas as suas 
assembleias gerais estão sujeitas ao prazo mínimo 
de 30 dias entre a convocação e a realização, em 
razão de ser emissora de ações que servem de 
lastro para American Depositary Receipts (ADRs).
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AMPAR EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

COMUNICADO 
A PARTE INTERESSADA: AMPAR EMPREENDIMENTOS E PARIPTAICÇÕES LTDA., CNPJ 
12.045.001/0001-31, torna público que requereu à Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento 
Urbano e Habitação - SEPUR, do Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, através do Processo 
Administrativo nº 00674.1/2022, CONSULTA DE VIABILDI ADE PARA ATIVIDADE - APGI, para as 
atividade de gestão de redes de esgoto (CNAE 317-.0001)-, de tratamento e disposição de 
resíduos não-perigosos (CNAE 38.21-1-00), de usina sde compostagem (CNAE 38.39-4-01), de 
descontaminação e outros serviços de gestão de redsuí os (CNAE 39.00-5-00), e de serviços de 
consultoria e assessoria em projetos de meio ambteie n(CNAE 74.90-1-99), no endereço Rua 
Tapajós, s/n, Lote 17 desmembrado da Gleba I do Eenngho Guararapes, no bairro da Muribeca, 
Jaboatão dos Guararapes, PE. Qualquer pessoa física ou jurídica cujo imóvel esteja localizado no 
perímetro definido na análise de localização, deo rdaoc com a Lei Municipal 972/13, poderá 
manifestar-se por escrito no prazo de 30 dias aap ódsa ta desta publicação perante o órgão 
municipal supracitado discordando da pretendida instalação. 
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