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Juro da dívida pública passa
de 8% e continua subindo
Instituição do Senado alerta para risco fiscal

A taxa média de juros nos 
títulos da dívida pública 
emitidos nos últimos me-

ses apresenta crescimento, o que 
reflete ceticismo quanto à pers-
pectiva fiscal do país, diz a Ins-
tituição Fiscal Independente do 
Senado (IFI)

Os meses de abril e maio apre-
sentaram sinais de melhora no 
perfil da dívida, com uma redu-
ção da participação dos títulos de 
prazo curto (vencimento em até 
12 meses) no estoque da dívida. 
Porém, a taxa média de juros nos 
títulos emitidos nos últimos me-
ses apresenta crescimento, o que 
reflete ceticismo quanto à pers-

pectiva fiscal do país, diz a IFI.
A Instituição classifica a situ-

ação da inflação brasileira como 
“preocupante” e lembra que ela 
pode provocar aumento na taxa 
de juros, o que teria influência di-
reta sobre a gestão da dívida pú-
blica. Atualmente, a taxa Selic está 
em 4,25% ao ano.

De acordo com o Tesouro, em 
maio, as taxas médias de emissão 
dos títulos foram de 6,91% ao ano 
para os prefixados de 24 meses e 
de 7,97% ao ano, para os prefixa-
dos de 48 meses. Levantamento 
feito pela IFI junto ao Tesouro 
mostra que houve novas altas nas 
taxas de emissão de títulos em ju-

nho e julho.
“Nos títulos prefixados com 

vencimento em 1º de janeiro de 
2023, por exemplo, as taxas mé-
dias de negociação foram de 
7,15% ao ano. Nos títulos com 
vencimento em 1º de julho de 
2024, as taxas médias foram de 
8,08% ao ano. Informações pre-
liminares referentes aos leilões 
de julho indicam ter havido con-
tinuidade nesse movimento no 
mês corrente. Esses números re-
forçam as incertezas presentes 
no cenário, a despeito da redução 
nos prêmios de risco-país”, anali-
sa a Instituição, de acordo com a 
Agência Senado.

Estado salvou balanço
de empresas e famílias

Sancionada 
lei que cria 
o Bolsa 
Banqueiro

A Lei 14.185/21, que autoriza 
o Banco Central (BC) a remu-
nerar depósitos voluntários das 
instituições financeiras, foi san-
cionada pelo presidente Jair Bol-
sonaro e entrou em vigor nesta 
quinta-feira.

Atualmente, o BC adminis-
tra a quantidade de dinheiro no 
sistema bancário por meio da 
venda, com compromisso de 
recompra, de títulos públicos 
de sua carteira. São as chama-
das operações compromissadas, 
que entram no cômputo da dí-
vida pública do Governo Fede-
ral.

Os depósitos voluntários vão 
funcionar como um instrumento 
alternativo, segundo a Agência 
Câmara. A taxa de rendimento e 
as condições dos depósitos, se à 
vista ou a prazo, serão definidas 
por ato do BC.

Segundo a coordenadora na-
cional da Auditoria Cidadã da 
Dívida, Maria Lucia Fattorelli, 
trata-se do “Bolsa Banqueiro, 
sem limite e sem justificativa”, 
que “pretende legalizar a insus-
tentável remuneração diária aos 
bancos”.

Em artigo publicado esta se-
mana, o analista do Banco Cen-
tral Cláudio Jaloretto reconhece 
que o uso do depósito voluntá-
rio remunerado provocará uma 
“significativa redução artificial da 
dívida”.

EUA têm
9,2 mi de
vagas e 9,5 mi 
sem emprego

O número de norte-americanos 
que entraram com novos pedidos 
de auxílio-desemprego caiu na 
semana passada, à medida que o 
mercado de trabalho ganha força, 
mas a escassez de mão de obra 
está frustrando os esforços das 
empresas para aumentar as con-
tratações a fim de atender a forte 
demanda por bens e serviços.

Os pedidos iniciais de auxílio-
-desemprego caíram em 26 mil, 
para um número com ajuste sazo-
nal de 360 mil na semana encer-
rada em 10 de julho, informou o 
Departamento do Trabalho nesta 
quinta-feira. O número está em 
linha com o esperado por econo-
mistas consultados pela agência 
de notícias Reuters.

A economia enfrenta uma es-
cassez de trabalhadores, com um 
recorde de 9,2 milhões de vagas 
abertas no final de maio. Porém, 
cerca de 9,5 milhões de norte-
-americanos estão oficialmente 
desempregados. A incongruên-
cia foi atribuída à falta de creches 
acessíveis, ao medo de contrair o 
vírus, bem como a mudanças de 
carreira e aposentadorias relacio-
nadas à pandemia.

Sem peças, indústria 
perde fôlego nos 
Estados Unidos

A produção industrial aumen-
tou 0,4% em junho nos Esta-
dos Unidos, inferior ao 0,7% em 
maio. A produção manufatureira 
caiu 0,1%, em razão da escassez 
contínua de semicondutores que 
contribuiu para uma diminuição 
de 6,6% na produção de veículos 
motorizados e peças. Excluindo 
este grupo, a produção da fábri-
ca aumentou 0,4%. O índice para 
mineração aumentou 1,4%.

No segundo trimestre, a produ-
ção industrial total cresceu a uma 
taxa anual de 5,5%. A produção 
manufatureira aumentou a uma 
taxa anual de 3,7%, apesar de uma 
queda de 22,5% para veículos mo-
torizados e peças.

A produção industrial total em 
junho foi 9,8% acima do nível do 
ano anterior, mas 1,2% abaixo do 
nível pré-pandemia (fevereiro de 
2020) e se equipara à de 2017. A 
utilização da capacidade do setor 
industrial aumentou 0,3 ponto 
percentual em junho, para 75,4%, 
uma taxa que está 4,2 pontos per-
centuais abaixo de sua média de 
longo prazo (1972–2020).

Recessão não foi igual às anteriores

Recessões profundas qua-
se sempre foram segui-
das por períodos prolon-

gados de fraca atividade, devido à 
forte elevação da dívida das famí-
lias e empresas e à diminuição dos 
seus rendimentos. “Não é o que 
se viu até agora na crise da Co-
vid-19”, observam os economis-
tas do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) Estelle Xue Liu, 
Karim Foda e Sebastian Weber.

Mas se as empresas e famílias 
não suportaram a maior parte das 
perdas decorrentes da pandemia 
na Europa, quem ficou com a 
conta? A resposta curta é “o setor 
público”, explicam em artigo para 
o Fundo.

Além dos instrumentos tra-
dicionais de política econômica, 
como o seguro-desemprego, os 
grandes pacotes de auxílio emer-
gencial apoiaram a renda e a saúde 
financeira do setor privado. Mas 
essas medidas também aumenta-
ram a dívida pública em 2020 (lí-
quida dos depósitos do governo) 
em mais de 5% do PIB na metade 
dos países e em mais de 12% do 
PIB em sete outros.

“Contudo, à medida que a re-
cuperação avança, as autorida-
des terão de manter o apoio aos 
segmentos da economia mais 
duramente atingidos pela crise e 
permanecer atentas aos sinais de 
danos econômicos que ainda ve-
nham a surgir. Nem todos os ba-

lanços privados exibiram a mesma 
resiliência”, explicam os econo-
mistas do FMI.

Antes da pandemia, o declí-
nio do PIB normalmente era 
acompanhado por uma pressão 
crescente nos balanços das em-
presas e das famílias. Dessa vez, 
mesmo na pior fase da crise no 
ano passado, o índice do setor 
corporativo na Europa registrou 
uma queda mínima e, de fato, no 
final de 2020 já apresentava me-
lhorias.

“Os balanços das famílias eu-
ropeias também evoluíram positi-
vamente em 2020, de modo geral, 
apesar da alta do desemprego e da 
redução das horas trabalhadas. As 
pessoas passaram mais tempo em 
casa e gastaram menos, enquan-
to as políticas públicas adotadas 
apoiaram a manutenção de seus 
rendimentos”, analisam.

A resiliência impediu uma de-
terioração dos ativos dos bancos 
europeus e de outras instituições 
financeiras. As baixas taxas de ju-
ros também sustentaram o valor 
das ações.

“À medida que a vacinação 
avança e a recuperação econômica 
ganha impulso, o apoio emergen-
cial generalizado deve ser substi-
tuído por intervenções cada vez 
mais direcionadas aos grupos e às 
empresas mais duramente atingi-
dos pela pandemia”, recomenda o 
FMI.

9 em 10 vítimas 
de golpes 
financeiros
são homens

Pesquisa feita pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) reve-
la que nove em cada dez vítimas 
de golpes financeiros são homens. 
De 1.002 pessoas entrevistadas, 
178 afirmaram ser vítimas de frau-
des. O meio de divulgação mais 
citado foi o WhatsApp (27,5%).

Os valores perdidos foram di-
versos, havendo respostas de até 
R$ 100 e acima de R$ 100 mil. 
Entretanto, em geral, as vítimas 
investiram entre R$ 10.000,01 e 
R$ 50 mil (22,5%). Página 3

Oposição vai 
ao Supremo 
contra venda 
da Eletrobras

O líder da Oposição na Câ-
mara dos Deputados, Ales-
sandro Molon (PSB-RJ), 
anunciou na sessão do Con-
gresso Nacional que PT, PSB, 
PCdoB, PDT, Psol e Rede vão 
ao Supremo Tribunal Federal 
pedir que seja declarada in-
constitucional a lei que auto-
riza a desestatização da Ele-
trobras (Lei 14.182/21).

Para Molon, “trata-se de uma 
lei flagrantemente inconstitucio-
nal”. O texto altera a política de 
preços da energia gerada e deter-
mina a contratação de térmicas. 
Esses pontos foram chamados de 
“jabutis” por Molon, com custo 
estimado em R$ 84 bilhões.
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Um novo modelo de extensão universitária

Policial militar, o soldo adequado e justo

Por Paulo Alonso

A extensão univer-
sitária é uma ação 
que as instituições 

de educação superior de-
vem promover junto à co-
munidade, possibilitando 
o compartilhamento, com 
o público externo, do co-
nhecimento adquirido por 
meio do ensino e da pesqui-
sa desenvolvidos na univer-
sidade. É, dessa forma, a ar-
ticulação do conhecimento 
científico advindo do ensi-
no e da pesquisa com as ne-
cessidades da comunidade 
onde a universidade se in-
sere, interagindo e transfor-
mando a realidade social.

A extensão universitária 
é, portanto, uma das fun-
ções sociais da universidade, 
que tem por objetivo pro-
mover o desenvolvimento 
social, fomentar projetos e 
programas de extensão que 
levam em conta os saberes 
e fazeres populares e garan-
tir valores democráticos de 
igualdade de direitos, res-
peito à pessoa e sustentabi-
lidade ambiental e social.

É, pois, atribuição da 
universidade promover a 
extensão, aberta à participa-
ção da população, visando à 
difusão das conquistas e be-
nefícios resultantes da cria-
ção cultural e das pesquisas 
científica e tecnológica ge-
radas na instituição.

Além dos cursos de gra-
duação e pós-graduação, a 

universidade também deve 
promover cursos de forma-
ção, capacitação e qualifi-
cação para o público, bem 
como elaborar e adminis-
trar projetos sociais e am-
bientais articulados para a 
comunidade.

Outra função social im-
portante da universidade é a 
elaboração e articulação de 
políticas públicas por meio 
da participação em fóruns, 
consultorias e núcleos espe-
cíficos de atuação.

Além da sua importância 
como geradora de políticas 
públicas, a extensão uni-
versitária deve servir como 
instrumento de inserção 
social, aproximando a aca-
demia das comunidades ad-
jacentes.

E cumprir as diretrizes 
relacionadas às atividades 
extensionistas é uma obri-
gação para qualquer insti-
tuição de ensino superior 
no Brasil. E será uma van-
tagem competitiva se os di-
rigentes e coordenadores de 
curso atenderem a legisla-
ção com eficiência, sobretu-
do quando as novas regras 
entrarem em vigor, a partir 
de dezembro de 2022. De 
acordo com o parecer do 
Conselho Nacional de Edu-
cação, 10% da carga horária 
total dos cursos de gradu-
ação deve ser reservada à 
extensão.

A curricularização da 
extensão requer uma que-
bra de paradigma e, conse-
quentemente, uma profun-

da mudança nas estruturas 
curriculares dos cursos de 
graduação. A inovação cur-
ricular precisa ser acompa-
nhada por uma inovação 
pedagógica e ainda por uma 
boa comunicação junto aos 
alunos, para que eles per-
cebam não somente essa 
mudança, mas entendam os 
benefícios trazidos.

E para que essa nova 
concepção surta o efeito 
esperado, tornando-se efi-
ciente e efetiva na socieda-
de em que vivemos, faz-se 
mister que o momento seja 
aproveitado para a reorga-
nização de aspectos me-
todológicos, operacionais, 
culturais e até mesmos fi-
nanceiros das instituições. 
Tudo isso, evidentemente, 
sem deixar de lado o ensi-
no-aprendizagem de quali-
dade, base de todas as insti-
tuições educacionais.

A eficiência da curricu-
larização da extensão passa 
por uma escolha pedagógi-
ca. As metodologias ativas 
se alinham perfeitamente 
aos objetivos da curricu-
larização da extensão. No 
ensino por projetos, por 
exemplo, os alunos aplicam 
o conhecimento aprendido 
em sala de aula para resol-
ver problemas reais. O re-
sultado é a formação inte-
gral dos estudantes como 
cidadãos críticos, responsá-
veis e atentos aos anseios da 
comunidade. Exatamente 
como pede a extensão. De 
quebra, eles ainda desenvol-

vem soft skills cada vez mais 
requisitadas pelo mercado 
de trabalho, dentre eles, os 
trabalhos em equipe, com 
um líder, inovação, criativi-
dade, pensamento crítico, 
reflexivo, raciocínio lógico.

A substituição de algu-
mas disciplinas por projetos 
extensionistas será o cami-
nho. Assim, a reorganização 
curricular se fará presen-
te para que essa conquista 
pensada, discutida e aprova-
da pelo CNE se transforme 
em realidade.

Talvez, algumas insti-
tuições façam a opção por 
aumentar a carga horária 
para contemplar o percen-
tual dedicado à extensão. A 
opção mais eficiente será, 
ao contrário de se aumentar 
horas em disciplinas, subs-
tituir algumas delas exces-
sivamente conteudistas por 
componentes curriculares 
voltados ao desenvolvi-
mento de projetos, dando 
ao aluno possibilidades de 
criar e discutir com seus co-
legas cases.

Dessa maneira, se os cur-
rículos forem bem estru-
turados, a curricularização 
da extensão gerará ganhos 
financeiros para as institui-
ções. Isso porque atividades 
extensionistas baseadas em 
metodologias ativas pos-
sibilitam a inclusão de ati-
vidades assíncronas, sejam 
elas online ou presencial, 
que compõem a carga ho-
rária e geram um custo in-
ferior na comparação com 

disciplinas tradicionais. Es-
timativas de pesquisas de 
mercado dão conta que a 
economia pode chegar em 
até 70% em cada disciplina.

Um dos principais de-
safios da curricularização 
da extensão é justamente a 
organização do fluxo de de-
mandas oriundas das comu-
nidades e empresas. Outro 
será a realização e o acom-
panhamento e avaliação dos 
projetos. O protagonismo 
da tecnologia facilitará o 
ensino e o desenvolvimento 
das ações dos projetos, fa-
cilitando, assim, o percurso 
dessas tarefas para docentes 
e discentes.

É importante lembrar 
que todos os cursos de gra-
duação precisam se adequar 
às regras da curricularização 
da extensão, aprovadas pelo 
CNE, e a instituição preci-
sará disponibilizar as evi-
dências desse trabalho para 
fins regulatórios, quando 
estiverem sendo avaliadas 
pelas comissões de avalia-
dores designados pelo Inep. 
Desde já, é interessante que 
as instituições escolham 
dois cursos, talvez, e neles 
façam essa experiência, co-
mo pilotos, até por que, a 
partir de janeiro de 2023, 
todas as instituições terão 
necessariamente de adotar 
essa nova metodologia.

É sabido que metodolo-
gia, organização curricular 
e tecnologia são fundamen-
tais no planejamento e na 
execução das tarefas acadê-

micas. A curricularização da 
extensão só será eficiente se 
todos os agentes envolvidos 
no ensino superior assimila-
rem essa mudança. Assim 
sendo, as instituições neces-
sitam promover necessaria-
mente uma transformação 
cultural em direção à educa-
ção do século em que esta-
mos.

Quebrar paradigmas cau-
sa certo desconforto e até 
mesmo desconfianças. Pro-
fessores veteranos merecem 
uma atenção especial, neste 
momento, uma vez que os 
ensinamentos do passado 
e determinadas convicções 
precisam acompanhar a 
evolução dos tempos. Não 
precisam e nem devem ser 
substituídos, mas treinados 
e capacitados pelas institui-
ções, visando adequá-los à 
compreensão dessa nova 
realidade. Vários deles ain-
da se sentem confortáveis 
apenas no modelo tradicio-
nal de aulas expositivas.

Cursos, oficinas, palestras 
e acompanhamento contí-
nuo são a melhor saída para 
que os docentes assumam 
um novo mindset e tenham 
as ferramentas para traba-
lhar com as metodologias 
ativas, não somente acom-
panhando a modernidade, 
mas fazendo, com toda a 
bagagem acumulada, a di-
ferença nesse novo modelo 
de extensão universitária.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.

Por Dirceu 
Cardoso Gonçalves

A missão do policial 
militar é a que tem 
influência mais di-

reta no bem-estar da comu-
nidade e até na estabilidade 
dos governos. É ele que, 
com sua atuação, garante a 
manutenção do direito de ir 
e vir aos cidadãos e o fun-
cionamento das outras ativi-
dades econômicas e sociais. 
No seu dia a dia, previne e 
combate o crime, garante a 
ordem pública e dá suporte 
ao desenvolvimento das ati-
vidades públicas e privadas.

Por contrariar interesses 
dos contumazes criminosos 
e desordeiros, é muitas ve-
zes incompreendido, con-
testado e até perseguido, 
sendo vítima de fantasiosos 
processos onde o acusam 

sem as devidas provas de 
cometer a chamada “vio-
lência policial”. Além dos 
inimigos externos, o policial 
militar ainda enfrenta o ri-
gor do próprio regulamen-
to corporativo, mas suporta 
tudo porque, a maioria é 
composta por vocaciona-
dos.

Além da especificidade e 
das dificuldades do trabalho 
– que sofre a influência até 
dos avanços tecnológicos 
quando estes são utilizados 
pelo criminoso a combater 
– o policial militar paulista 
ainda padece com salários 
insuficientes para a sua sub-
sistência. Para complemen-
tar os ganhos insuficientes 
e poder manter-se com sua 
família, busca a válvula do 
“bico”, que é a prestação 
de serviços de segurança a 
empresas e pessoas atuan-

tes em áreas perigosas. O 
bico é proibido por lei, mas 
tradicionalmente tolerado 
porque todos – inclusive o 
governo – sabem ser a vál-
vula de escape diante do 
baixo salário.

Ao executar essa jornada 
extra, no horário em que 
deveria estar descansando, 
estudando ou convivendo 
com seus familiares e ami-
gos, o policial se estressa 
e, como resultado, volta 
cansado e desmotivado pa-
ra cumprir sua jornada se-
guinte na corporação. Isso 
quando não é atacado e até 
abatido quando trabalhan-
do para terceiros em bares, 
boates, estabelecimentos 
financeiros e outros de alto 
risco.

O resultado de tudo isso 
é um policial extenuado e 
desmotivado que, por sua 

condição física e psicológi-
ca, poderá não ter a devida 
resposta na emergência das 
ocorrências que exigem ra-
ciocínio rápido. Se não deci-
dir corretamente a atitude a 
tomar, pode ele próprio ou 
terceiros morrer em con-
sequência disso. É por isso 
que entendemos a sobre-
jornada como prejudicial e 
contrária aos objetivos cor-
porativos.

É voz corrente na tropa 
que os policiais militares 
paulistas são os que piores 
salários têm entre as 27 uni-
dades federativas do país. 
Mas é importante destacar o 
seu espírito ordeiro e cum-
pridor de regulamentos. 
Em vários estados já ocor-
reram greves que deixaram 
a sociedade desguarnecida 
e tiveram a influência direta 
em centenas de mortes en-

tre os cidadãos pela falta da 
segurança pública. Em São 
Paulo isso não aconteceu 
e temos a certeza que não 
virá a ocorrer. Mas o gover-
no, como empregador, tem 
de ter sensibilidade para es-
sa situação e encontrar uma 
solução. Nossos policiais 
não podem continuar sub-
sistindo por conta de salá-
rios incompatíveis com a 
atividade que exercem.

As entidades representa-
tivas da classe preocupam-
-se com esse problema e 
buscam o equilíbrio. O po-
licial militar precisa ir ao 
trabalho na certeza de que 
não precisará recorrer ao 
exercício de atividades su-
plementares para conseguir 
viver condignamente com 
sua família.

Esperamos que o gover-
nador João Dória, que em 

sua campanha já reconhecia 
a situação salarial difícil do 
policial militar, e seus au-
xiliares da área econômica 
sejam permeáveis e consi-
gam atualizar os salários da 
classe, que vem tendo seus 
ganhos sucateados há pelo 
menos 10 anos e agora teve 
seus descontos previdenciá-
rios elevados em 7%.

Os integrantes da 
corporação que – por razão 
disciplinar – não fazem 
reivindicações públicas e 
nem greve (porque isso lhes 
é vedado por lei), sofrem 
por não ter o soldo devido, 
que é possível, pois vem 
sendo praticado em outras 
unidades da federação.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente 
da Associação de Assistência Social 
dos Policiais Militares de São Paulo 

(Aspomil).
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Final dos horrores  
no Maracanã

Não se sabe o que levou o prefeito Eduardo Paes a 
autorizar a final da Copa América no Maracanã para 

convidados. Foram vistas inúmeras pessoas sem máscara, 
no estádio, inclusive diplomatas e autoridades, além de 
aglomeração na entrada e saída e exames falsos de PCR. 
Num momento de recuperação, mas com nova variante, 
a decisão foi inoportuna, assim como é o anúncio de pos-
síveis Réveillon e do Carnaval 2022.

Equívoco de Biden
Em vez de pedir que Cuba “ouça” os manifestantes, o presi-

dente Biden deveria rever as sanções do governo norte-america-
no, como o bloqueio, que muito prejudica o país, no momento 
de pandemia. Há vozes que querem ser ouvidas nos EUA para, 
de uma vez por todas, acabar com as restrições impostas, mas 
que são caladas pelo poder dos cubanos de Miami.

ITA sem grande conforto
A nova empresa aérea do grupo Itapemirim chega ao 

mercado sem wi-fi, sem nenhum entretenimento a bordo 
e com assentos não reclináveis em algumas aeronaves. Fal-
tou adaptação real aos novos tempos, como portas USB, 
que dependem de cada aeronave, segundo a empresa. 
Bem desconfortável e confuso, para começar, para quem 
prometia diferencial de atendimento.

A pergunta que não quer calar

Por que o presidente Bolsonaro até hoje não se vacinou? 
Todos os grandes lideres mundiais o fizeram e assim incenti-
varam a população. Ministros e auxiliares próximos o fazem 
quase escondidos. Muito estranho e, sobretudo, triste.

Aniversário que  
merece aplausos

O Vale do Café Convention & Visitors Bureau completa 
dois anos. Trabalho iniciado por Jane Sampaio com a colabo-
ração de Cristina Braga e hoje com a diretora-executiva Luci-
ana Delamare. Um marco para o desenvolvimento da região.

Samba online

Victor Allonzo inova a cada dia com suas aulas online de 
samba, que, de forma individual, conseguem criar o samba 
no pé em seus alunos. A aula custa a partir de R$ 80, e, com 
6 sessões, o espírito passista já pode ser incorporado.

Pensamento da semana

“A verdade é que nos tornamos repetitivos. Sentimentos 
afloram e vão embora. Somos humanos. Tristes e felizes. 
Apaixonados e mal amados. Cientes e omnipresentes de um 
brotar de sensações esdrúxulas e irreverentes. Não podemos 
ter tudo ao mesmo tempo. Fazemos escolhas. A vida é 
repleta de lágrimas contidas, mas com sortudos sorrisos es-
boçados com gritos tímidos de outrora. Presenciamos inter-
esse e desinteresse. Alguns ouvem, outros processam e quem 
sabe vivem de sussurros suspensos pelo vento. Nunca diga a 
ninguém não te prometi nada. É uma frase que encerra um 
período sem querer talvez. Repetições fazem parte da vida e 
ficam guardadas a sete chaves num dia de luz momentânea e 
de profundas vibrações positivas, que quando ouvimos nos 
sensibilizam de predicados do entardecer.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. – MIZHA
CNPJ 18.634.114/0001-59 / NIRE 33.3.0030865-2

Ata de Assembleia Geral Ordinária. Data e horário: Aos 08/06/ 2021, às 
10h:00. Local: Em sua sede social, na Praia do Flamengo nº 200, 14º an-
dar, sala 1401 – parte, Flamengo, Brasil, RJ/RJ, CEP nº 22.210-030. Mesa: 
Sr. Satoshi Sakamoto, Presidente; e Sr. Katsutake Shiraishi, Secretário. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Socieda-
de. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela 
imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da 
Lei n° 6.404 de 15/12/1976, de acordo com o facultado pelo § 4° do art. 124 
e pelo § 4° do art. 133 da referida lei. As demonstrações financeiras foram 
publicadas juntamente com o relatório da administração no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, às págs. 13 à 15 e 7 
e 8, respectivamente, ambas as publicações no dia 26/05/2021. Ordem do 
dia: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, exame, discussão e 
votação do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras, in-
clusive com parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2020, documentos esses já de pleno conhecimento 
dos Acionistas; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos, se aplicável; e (iii) a fixação 
da remuneração global anual de 2021 dos administradores da Sociedade. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) aprovação integral, sem qual-
quer ressalva, do Relatório de Administração e das Demonstrações Finan-
ceiras da Sociedade, inclusive com parecer dos Auditores Independentes 
emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) em razão dos resultados do 
exercício social encerrado em 31/12/2020, não houve necessidade da cons-
tituição de reserva legal e distribuição de dividendos; e (iii) foi aprovado, a 
título de remuneração global anual de 2021 para os administradores da So-
ciedade, o valor de até R$ 1.600.000,00 até a próxima AGO da Sociedade, 
já incluídos os valores referentes aos benefícios e às verbas de representa-
ção, de acordo com o disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/76. Os adminis-
tradores pediram a palavra e renunciaram o recebimento da remuneração 
acima mencionada à qual teriam direito. Por fim, os acionistas aprovaram, 
por unanimidade, a publicação da presente Ata na forma de extrato, ao invés 
de publicar a ata na íntegra. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerra-
dos os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e 
por todos os presentes assinada. RJ, 08 de junho de 2021. Mesa: Satoshi 
Sakamoto - Presidente; Katsutake Shiraishi - Secretário. Acionistas: MIT-
SUI & CO., LTD. - P.p. Satoshi Sakamoto - Procurador. MITSUI & CO. (Bra-
sil) S.A. - Katsutake Shiraishi - Gerente Geral. Certidão: Jucerja reg. sob 
o nº 4087767 em 18/06/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.280.465/0001-04 - NIRE Nº 3330027074-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, 
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data e Hora: 05/07/2021, na sede social, na 
Praia do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro. RJ, às 10:00hs. 2. Con-
vocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: 
Armando Klabin (Presidente) e Wolff Klabin (Secretário), em conformidade 
com o disposto no Estatuto Social. 4. Presenças: Acionistas representando a 
totalidade do Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020, publicados no DOERJ e no Monitor Mercantil de 
30/06/2021. 6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos 
Ocorridos na AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reserva, do 
Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020, considerada sanada a falta de anúncios e a 
inobservância dos prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado 
no seu § 4º; b) Deliberada a retenção à conta da Reserva de Lucros a Realizar 
do saldo do resultado do exercício. c) Não houve retenção para conta de Re-
serva Legal, referente ao percentual de 5% do resultado do exercício de 2020, 
tendo em vista prejuízo apurado no exercício. d) Deliberada a distribuição de 
dividendos, à conta de lucros acumulados de exercícios anteriores, no valor total 
de R$ 8.459.142,98. e) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a 
manutenção da atual quantidade de ações. f) Deliberada a eleição da Diretoria 
pelo prazo de 01 ano, tendo como Presidente Armando Klabin, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, CI nº 971.718-IFP, CPF/MF nº 008.144.407-97, com endereço 
comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, 
e, como Diretores sem designação especial Daniela Klabin Basílio, brasileira, 
casada, empresária, CI nº 09182279-1, IFP/RJ, e CPF/MF nº 018.376.287-85, 
com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio 
de Janeiro, RJ; Wolff Klabin, brasileiro, casado, empresário, CI nº 09182280-
9, IFP/RJ, e CPF/MF nº 018.376.457-95, com endereço comercial na Praia do 
Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; José Klabin, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, CI nº 10.302.941-9, IFP/RJ, e CPF/MF nº 
028.464.277-04, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; e Bernardo Klabin, brasileiro, casado, empre-
sário, CI nº 10.306.736-9, IFP/RJ, e CPF/MF nº 051.864.937-75, com endereço 
comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. 
g) Os honorários da Diretoria foram fixados em R$ 1.100,00 mensais, para cada 
um de seus Diretores. 8. Termo de Encerramento: Nada mais foi tratado. Esta 
ata foi achada conforme. 9. Acionistas Presentes e Assinaturas: Armando 
Klabin (acionista, usufrutuário com direito a voto e Presidente da mesa), Wolff 
Klabin (Secretário). Confere com o original. Armando Klabin - Presidente. 
Wolff Klabin - Secretário. Jucerja nº 4144735 em 15/07/2021.

Homens são maiores  
vítimas de golpes financeiros
 CVM: Criptomoedas foram os produtos mais usado nas fraudes

Pesquisa sobre frau-
des financeiras rea-
lizada pelo Centro 

de Estudos Comportamen-
tais e Pesquisas (CECOP) 
da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) revelou 
que os homens são 91% 
das vítimas de golpes finan-
ceiros.  As criptomoedas 
aparecem como o produto 
de investimento mais cita-
do pelas vítimas de golpes 
financeiros, sendo men-
cionadas por 43,3% dos 
respondentes. Em seguida, 
aparecem os demais merca-
dos, como Forex (29,8%), 
opções binárias (16,9%) e 
ações (15,2%).

Entre os entrevistados, 
o público que cai em gol-
pes financeiros é compos-
to, em geral, por homens 
(91%), com idade entre 30 
e 39 anos (36,5%) com ren-
da familiar mensal entre 2 e 
5 salários-mínimos (23%) e 
com pós-graduação (38%).

A pesquisa ouviu 1.002 
pessoas. Dessas, 178 afir-
maram ser vítimas de frau-
des financeiras, ou, após 
marcarem não ter certeza, 
indicaram em outras res-
postas terem caído em gol-
pes. Isabella Pereira (psicó-
loga do CECOP/CVM) e 
Bruno Bruno (analista da 

CVM) são autores do estu-
do.

Os resultados sugerem 
que os participantes não ví-
timas de fraudes financeiras 
possuem um portfólio mais 
refinado e diversificado de 
investimentos que as víti-
mas de fraude. Quem não 
caiu em golpes investe mais 
em ações, fundos de investi-
mento, FII, previdência pri-
vada, CDB, LCI/LCA. Em 
contrapartida, as vítimas 
investiam mais, proporcio-
nalmente, em poupança, 
criptomoedas e start-ups. 
Da mesma forma, muitas 
pessoas que caíram em gol-
pes não possuíam investi-
mentos financeiros.

O meio de divulgação 
para fraude mais citado 
foi o aplicativo Whatsapp 
(27,5%), seguido pela divul-
gação boca-a-boca pessoal-
mente (19,7%). Além disso, 
e-mail e ligação telefônica 
são usados pelos golpistas 
(12,4% cada).

Os valores perdidos fo-
ram diversos, havendo res-
postas de até R$100 e acima 
de R$100.000. Entretanto, 
em geral as vítimas investi-
ram entre R$10.000,01 e R$ 
50.000,00 (22,5%) e entre 
R$1.000.01 e R$ 5.000,01 
(21,3%).

Relação com o fraudador

A respeito da relação 
com o fraudador, metade 
dos participantes afirmou 
conhecê-lo de alguma for-
ma (28,1% conheciam o 
golpista pessoalmente, en-
quanto 21,9% conheciam, 
mas não pessoalmente, po-
dendo ser um conhecido de 
um conhecido ou uma pes-
soa da mídia). Para 29,8% 
das vítimas o fraudador era 
um estranho e outros 9,0% 
disseram não ter recebido 
a oferta por terceiros. Por 
fim, 11,2% não informa-
ram.

Quando questionados so-
bre quais aspectos que con-
tribuíram para que tivessem 
caído no golpe, os partici-
pantes podiam marcar mais 
de uma opção. As respostas 
mais frequentes foram: apa-
rência do site transmitindo 
confiança (39,9%), outros 
familiares/amigos já haviam 
feito o investimento (38,8%), 
bom atendimento por parte 
dos profissionais (35,4%), pe-
queno investimento exigido 
(30,9%), desconhecimento da 
modalidade do golpe (24,7%).

Denúncias

Quando perguntados se, 

após perceberam que re-
almente se tratava de uma 
fraude, havia sido feita al-
guma reclamação ou de-
núncia, 46,6% dos entrevis-
tados disseram que sim. A 
CVM é a principal opção 
de órgão de denúncia para 
65,1% das vítimas, seguida 
pela própria empresa frau-
dulenta (49,4%), advogado 
particular (45,8%), sites de 
reclamação (31,3%), entre 
outros.

“A confiança em tercei-
ros e elementos de credi-
bilidade, como aparência 
profissional de sites, são 
fatores muitas vezes de-
cisivos para os aportes, 
juntamente com uma per-
sonalidade do investidor 
voltada mais ao risco, ao 
interesse por fugir do tra-
dicional e a testar produ-
tos inovadores.

 Fragilidades financeiras 
não foram apresentadas 
como motivos para inves-
timento. Pelo contrário, 
35% da amostra afirmou 
estar em busca de lucro, 
mas ainda sem objetivo 
definido, seguidos pelos 
17% dos participantes que 
queriam diversificar o por-
tfólio. mesmo que sem um 
objetivo definido para o 
lucro”, destacou o estudo.

Uso indevido das redes sociais pode dar justa causa

Com o crescimento 
constante do uso 
das redes sociais, 

qualquer pessoa pode se 
comunicar com milhares 
de internautas a qualquer 
momento mas o bom sen-
so deve ser o norteador das 
condutas pois o que mais 
gera dispensas em relação 
ao uso dos meios tecnoló-
gicos contra empresas são 
postagens que burlam re-
gras legais, comportamento 
que pode provocar demis-
são por justa causa.

O alerta é do advoga-
do trabalhista André Le-
onardo Couto, da ALC 

Advogados, ao ressaltar 
ao mesmo tempo em que 
essas ferramentas podem 
ser utilizadas para o en-
tretenimento, a difusão de 
conhecimentos e o fomen-
to de negócios mas “há 
também quem utilize esse 
poder de mídia de forma 
pouco racional, o que po-
de causar sérios prejuízos. 
E no mercado de trabalho, 
situações em que colabo-
radores adotam condutas 
quem podem prejudicar as 
empresas podem ser pas-
síveis até mesmo de uma 
demissão por justa causa”.

O advogado comenta 

que expressar insatisfação 
em relação à empresa, co-
mo denegrir a sua imagem, 
reclamar do salário, do ho-
rário, do novo uniforme, 
falar mal do chefe, dos 
colegas e, principalmente, 
dos clientes, expondo is-
so em público através das 
redes sociais, pode gerar 
punições severas. O espe-
cialista destaca que o cola-
borador deve ter a consci-
ência de que, mesmo fora 
do horário e do ambiente 
de trabalho, ele continua 
representando a imagem 
da empresa.

“Caso haja o entendi-

mento de que houve uma 
má conduta nas redes so-
ciais, pode ocorrer a de-
missão por justa causa. E 
podemos interpretar co-
mo uma postura que pode 
ensejar nesta consequên-
cia a exposição descabida 
e desnecessária de fatos 
internos, constrangimento 
de colegas de trabalho, ex-
posição negativa da marca 
da empresa e quaisquer 
outras publicações que 
podem ter como resulta-
do o prejuízo à reputação 
e aos negócios em geral”, 
explica André Leonardo 
Couto.
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Palácio Tiradentes  
será sede provisória  
da Câmara do Rio

A Alerj encerrou seu ciclo no Palácio Tiradentes, mas o 
monumental prédio da Praça XV e seu anexo não de-

vem ficar vazios por muito tempo. Para lá irão, por, pelo me-
nos, um ano, os vereadores cariocas. O acordo assinado pelos 
presidentes André Ceciliano (Alerj) e Carlos Caiado (Câmara 
Municipal do Rio) prevê que os 51 vereadores do Rio ocupa-
rão os antigos gabinetes dos deputados estaduais e farão suas 
sessões plenárias no Tiradentes. Durante o período, o Palácio 
Pedro Ernesto e anexos, na Cinelândia, passarão por um re-
trofit, obra de revitalização de construções antigas.

Homenagem ao pai

Por falar na Câmara Municipal do Rio, um dos primeiros 
projetos a ser votado na volta do recesso será o que autori-
za o prefeito Eduardo Paes a homenagear o pai, o advoga-
do Valmar Souza Paes, mais uma vítima da Covid-19, com 
o nome em um logradouro do município. O projeto de lei 
é assinado por 17 vereadores.

Segurança exagerada  
nas escolas

Mas nem tudo são flores na Câmara Municipal do Rio. O 
vereador Felipe Boró (Patriotas) apresentou projeto de lei que 
determina a instalação de detectores de metais nos acessos a 
todos os estabelecimentos de ensino da rede pública muni-
cipal. E foi além: quer que as pessoas, sem exceções, fiquem 
condicionadas a uma inspeção visual de seus pertences antes 
de entrar numa escolas municipais. Nem o Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim tem uma segurança tão rigorosa assim.

Ação para evitar  
a evasão escolar

O Estado do Rio poderá instituir uma Política Estadual 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Proposto pela 
deputada Adriana Balthazar (Novo), o projeto de lei em tra-
mitação na Alerj, segundo a parlamentar, vai ajudar a reduzir 
os números alarmantes divulgados, na última terça-feira (13), 
pelo Banco Mundial:  172 mil crianças e adolescentes de 6 a 
17 anos pararam de estudar no primeiro ano da pandemia. “O 
fechamento das instituições, por causa da pandemia, agravou 
a desigualdade educacional”, lamenta a deputada.

Incentivo ao uso do  
gás natural no estado

A partir de agosto, quando voltar do recesso parlamentar, 
a Alerj vai formular propostas para o Instituto Brasileiro de 
Petróleo e Gás (IBP) e para a Petrobras. Segundo o presiden-
te da Casa, deputado André Ceciliano (PT), a ideia é garantir 
mais investimentos do setor para o estado. Os maiores desafi-
os, segundo Ceciliano, serão a expansão da oferta de gás natu-
ral e o incentivo à economia do mar, gerando mais empregos 
e receitas. O Rio de Janeiro responde por 80% do petróleo ex-
traído no país, mas apenas 20% dos fornecedores dessa cadeia 
produtiva estão localizados no estado.

Alerj

Carlos Caiado, Tânia Bastos e André Ceciliano

Setor de aço deve se equilibrar 
no segundo semestre

Dados da Confe-
deração Nacional 
das Indústrias 

(CNI) apontam que no 
ano passado três quartos 
(76%) das empresas indus-
triais reduziram ou parali-
saram a produção, além de 
apresentarem uma queda 
na demanda por seus pro-
dutos. Dentre os empre-
sários ouvidos, 45% recla-
maram da inadimplência 
dos clientes.

A produção do aço é um 
importante indicador do 
estágio de desenvolvimen-
to econômico de um país. 
O Brasil se destaca nesse 
âmbito, ocupando hoje a 
nona posição na produção 
mundial do aço bruto e a 
primeira posição na Amé-
rica Latina, de acordo com 
levantamento do Institu-
to Aço Brasil. Além disso, 
o setor está diretamente 
correlacionado ao índice 
de produção industrial na-
cional, o qual apresentou 
crescimento de 4,4% no 
primeiro trimestre de 2021 
comparado ao de 2020 se-
gundo o IBGE.

O Instituto Aço Brasil 
também mostra que gran-

de parte dos indicadores de 
produtividade e desempe-
nho do setor acumulados 
de Jan-Mai/2021 apresen-
tou uma elevação expressiva 
em níveis percentuais. Eles 
refletem uma recuperação 
gigantesca da maior queda 
na demanda de aço que foi 
registrada entre nos meses 
de abril e maio de 2020, co-
mo resultado da paralisação 
das atividades no setor em 
razão das medidas preven-
tivas de lockdown (confina-
mento).

Já as exportações de su-
cata ferrosa, insumo usado 
na composição de aço pe-
las usinas siderúrgicas, vol-
taram a crescer em junho, 
atingindo 45.642 toneladas, 
maior volume mensal neste 
ano e 38,1% acima em rela-
ção a maio, com 33.061 to-
neladas. Em relação a junho 
do ano passado, cujo volu-
me foi de 76.741 toneladas, 
houve queda de 40,5% nas 
exportações, conforme da-
dos divulgados pela Secre-
taria de Comércio Exterior 
(Secex).

A retomada do incre-
mento das exportações nes-
te ano, após um período de 

retração no primeiro trimes-
tre, se deve principalmente 
às baixas nos preços pagos 
pelas usinas no Brasil, se-
gundo o Instituto Nacional 
das Empresas de Sucata de 
Ferro e Aço (Inesfa).

De acordo com pesquisa 
realizada no mercado pela 
S&P Global Platts, agência 
americana especializada em 
fornecer preços-referência 
e benchmarks para os mer-
cados de commodities, os 
preços da sucata de obsoles-
cência (produtos colocados 
em desuso, como geladei-
ras, fogões, máquinas etc.) 
se mantêm em queda. “As 
usinas estavam reduzindo 
preços para alguns forne-
cedores entre R$ 100 e R$ 
300 a tonelada nas últimas 
semanas”, informou fonte 
das recicladoras à agência 
S&P.

Enquanto crescem as ex-
portações, as importações, 
por sua vez, voltaram a ficar 
abaixo de 10 mil toneladas 
em junho, como já havia 
ocorrido em maio, mos-
trando uma tendência de 
desaceleração. Segundo o 
Inesfa, “as empresas de su-
cata estão atentas ao merca-

do interno, destinando mais 
de 90% do total processa-
do de materiais ferrosos a 
compradores nacionais, ex-
portando somente o exce-
dente”

A tendência é que as ex-
portações continuem em 
ritmo crescente, porém, 
abaixo da média anual de 
2019 e 2020, sendo neces-
sário levar em consideração 
alguns fatores, tais como o 
câmbio, preços do merca-
do local e internacional e o 
aumento da carga tributária 
na comercialização de ma-
teriais recicláveis em nosso 
país, após a recente decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que colocou fim 
ao estímulo na coleta e ven-
da de materiais recicláveis, 
existente há 15 anos.

O consumo de sucata no 
Brasil vem reagindo des-
de o final do ano passado, 
puxado pela forte retomada 
da indústria da construção 
civil e maior demanda por 
aço, podendo superar 9 
milhões de toneladas neste 
ano, 12,5% acima de 2020, 
estimado em 8 milhões de 
toneladas, nos cálculos do 
Inesfa.

Alta de 46% nas vendas de livros  
alavanca mercado editorial

De acordo com a 
pesquisa feita pe-
la Nielsen, em 

parceria com o Sindicato 
Nacional dos Editores de 
Livros (SNEL), houve um 
aumento de 46% na venda 
de livros entre os primei-
ros semestres de 2020 e 
2021. Neste período, foram 
vendidos 23,3 milhões de 
exemplares.

A pandemia impactou di-
versos setores da economia 
e o mercado editorial foi um 
dos nichos mais atingidos 
pela crise, principalmente no 
primeiro semestre de 2020 
por conta das medidas de 
restrição em lojas físicas. De 
janeiro a junho do ano pas-
sado, as vendas chegaram a 
R$ 729 milhões, neste ano, 
foram R$ 998, 5 milhões.

Para Eduardo Villela, 
book advisor e profissio-
nal com mais de 16 anos 
de experiência neste mer-
cado, esta retomada se dá 
por conta da inovação que 
o setor vem apresentando 
para driblar a crise. “O e-
-commerce é uma realidade 
que já apresentava um cres-

cimento expressivo muito 
antes da pandemia, e por 
conta do isolamento social, 
ganhou mais força pela faci-
lidade e segurança para rea-
lizar compras”, diz.

Além disso, apesar do 
fechamento das grandes 
megastores como Saraiva, 
FNAC e da Livraria Cultura 
(em recuperação judicial), 
“as pequenas livrarias de 
bairro ganharam espaço pe-
lo atendimento personaliza-
do que oferecem ao consu-
midor”, enfatiza.

Outro grande incentivo 
ao setor foi a aprovação do 
parecer da deputada Sâmia 
Bonfim (PSOL/SP), envia-
do à Comissão de Cultura 
da Câmara dos Deputa-
dos, sobre o projeto de lei 
2.604/2020, que visa alterar 
a Política Nacional do Livro 
com o objetivo de criar três 
tipos de crédito para bene-
ficiar as editoras e livrarias 
brasileiras.

“Esse projeto é mui-
to positivo para o setor e 
posso dizer até que chegou 

um pouco atrasado, já que 
aqui no Brasil o livro já de-
veria ser considerado pelo 
nosso Governo como uma 
ferramenta estratégica para 
a educação de crianças, jo-
vens e adultos. O livro pre-
cisa ser tratado como um 
bem de primeira necessida-
de”, enfatiza Eduardo.

O crescimento nas ven-
das dos livros aponta para 
um novo momento para o 
mercado editorial brasileiro 
e mostra uma recuperação 
expressiva para o setor.



5Monitor Mercantil l Sexta-feira, 16 de julho de 2021 Financeiro

AMA – ANGRA MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ nº 42.369.301/0001-37 – NIRE 33.3.0033875-6

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, na forma abaixo: SAIBAM - Quantos esta Pública Escritura 
virem que, no ano de dois mil e vinte e um-(2021), aos oito-(08) dias do mês de junho-(06), nesta Cidade do Rio de Janeiro, neste Cartório do 17° Ofício de Notas, 
sito à Rua do Carmo nº 63, Centro e perante mim, WERLEY GONÇALVES, Substituto, conforme Lei Federal n° 8.935 de 18.11.1994 e publicada no Diário Oficial 
de 21.11.1994, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber, VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, sociedade anônima estabelecida sob as leis 
do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.536.066/0001-26, com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 
20.021-903, com Estatuto vigente, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330016741-2, com Diretoria eleita em 21.06.2018, nes-
te ato representada por seus Diretores, Hudson Bonno, brasileiro, casado, engenheiro, filho de Attilio Bonno e Zilda Malanquini Bonno, nascido em 03/07/1971, 
portador da carteira de identidade nº 1.005.388, expedida pela SSP/ES, em 20/10/1988, e da CNH nº 01411113498 do DETRAN/ES de 21/11/2014, inscrito no CPF/
ME sob o nº 016.977.717-00, com endereço eletrônico: hbonno@vitalambiental.com.br e telefone: (21)99793-7312, e Ricardo Mota de Farias, brasileiro, casado, 
economista, filho de José Augusto Cavalcanti de Farias e Roberta Maria da Mota Silveira de Farias, nascido em 20/01/1981, portador da carteira de identidade nº 
5.420.977 da SSP/PE, e da CNH nº 00574404333 do DETRAN/PE de 12/07/2019, e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.854.124-29, com endereço eletrônico: ricardo.
farias@vitalambiental.com.br e telefone: (21)97207-5479, ambos com endereço profissional nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º 
andar, Centro, CEP: 20.021-903. Os presentes identificados como os próprios por mim, face a documentação acima aludida, do que dou fé, bem como de que da 
presente farei enviar nota ao competente distribuidor, no prazo da lei. Então, pela comparecente, por seus representantes legais, foi dito que resolve constituir uma 
sociedade anônima, na qual figurará como acionista única, sob a denominação de AMA – Angra Meio Ambiente S.A., que atuará como subsidiária integral, nos 
termos do artigo 251 da Lei 6.404/1976, com o Capital Social de R$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais), dividido em 15.300.000 (quinze milhões 
e trezentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, tendo sido integralizado o valor de R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais), em 
moeda corrente do país, através de depósito no Banco do Brasil S.A., realizado em 04/06/2021, na Agência 4059-2, Conta 40.590.406-1, nos termos dos artigos 80, 
III, e 81 da Lei 6.404/76, conforme o Boletim de Subscrição e o comprovante de depósito bancário em anexo, devendo ser integralizado o valor restante em até 10 
(dez) anos. A Companhia atuará na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Ja-
neiro, com o propósito específico de realizar os serviços descritos no Contrato de Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, a ser fir-
mado com o referido Município, bem como realizar as atividades correlatas e explorar as fontes de receitas extraordinárias pertinentes, nos termos da Concorrência 
Pública nº 008/2019. A Companhia ora constituída se regerá pelo seguinte Estatuto Social: [início do Estatuto] “ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINA-
ÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO. Artigo 1º - A AMA – Angra Meio Ambiente S.A., é uma sociedade por ações, subordinada à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, demais normas aplicáveis e ao disposto neste Estatuto. Artigo 2º - Constitui o objeto social da Companhia a prestação dos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos no Município de Angra dos Reis/RJ, com o propósito específico de realizar os serviços descritos no Contrato de Parceria Público-Privada, 
na modalidade de Concessão Administrativa, a ser firmado com o referido Município, bem como realizar as atividades correlatas e explorar as fontes de receitas 
extraordinárias pertinentes, nos termos da Concorrência Pública nº 008/2019. Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo suficiente para cumprir o Con-
trato de Concessão Administrativa acima referido, tem sede e foro no Município de Angra dos Reis/RJ, na Rua Treze, s/n, Lote 15 B, Quadra 24, Parque Belém 
(Cunhambebe), CEP: 23.935-000, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. CAPÍTULO II - CAPI-
TAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 4º - O Capital Social é de R$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais), sendo R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos 
e trinta mil reais) integralizados e R$ 13.770.000,00 (treze milhões, setecentos e setenta mil reais) a integralizar, representado por 15.300.000 (quinze milhões e 
trezentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º - Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nomi-
nativas da Companhia. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nominativas ordinárias ou 
preferenciais, estas sem direito a voto. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. Artigo 6º - A Companhia terá um Conselho de Administração e uma 
Diretoria. Parágrafo Único - O Conselho de Administração e a Diretoria terão os poderes e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas 
normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. SEÇÃO I - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Artigo 7º - O Conselho de Administração será 
composto por 3 (três) integrantes, residentes ou não no país, acionistas ou não da Companhia, eleitos por Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, 
com mandato unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único - Vencido o mandato dos Conselheiros, esse será considerado automaticamente 
prorrogado até a ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos Conselheiros ou reeleja aqueles em exercício do cargo. Artigo 8º - No caso de vacância de cargo 
de Conselheiro, o substituto será eleito pelos Conselheiros remanescentes, vigorando seu mandato até a primeira Assembleia Geral subsequente. Parágrafo Único 
- Ocorrendo vacância na maioria dos cargos do Conselho, será convocada Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Artigo 9º - O Conselho de Administração 
terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro – Nos casos de impedimentos eventuais do Presidente do Conselho, os demais Conselheiros 
presentes à reunião escolherão um dentre ele para presidir a reunião. Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente, o Conselho de Administração deverá convocar 
uma Assembleia Geral, na primeira oportunidade possível, para a escolha de um novo Presidente. Parágrafo Segundo - Compete ao Presidente em exercício no 
Conselho de Administração: a) Convocar, por deliberação do Conselho de Administração, as Assembleias Gerais e presidi-las; b) Convocar e, preferencialmente, 
presidir as reuniões do Conselho de Administração. Artigo 10 - As convocações para as reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e 
serão feitas por escrito, mediante entrega pessoal, correio eletrônico ou por fax, aos Conselheiros nos locais por eles informados à Companhia. Artigo 11 - Das 
reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 12 - O Conselho de Administração, 
que é órgão de deliberação colegiada, instalar-se-á, quando convocado, com a presença mínima de metade de seus membros, deliberando por maioria de votos, 
sendo admitida a participação de Conselheiros à reunião via ligação telefônica, vídeo conferência, ou outra forma de comunicação que permita ao Conselheiro ex-
pressar sua opinião aos demais Conselheiros. Artigo 13 - Os Conselheiros são dispensados de prestar caução e serão investidos em seus cargos mediante assi-
natura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da Assembleia que os 
elegeu, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a Ata da Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como Termo de Posse. Artigo 
14 - Compete privativa e exclusivamente ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais competências previstas neste Estatuto Social e na forma da lei: 
1. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 2. Eleger e destituir, a qualquer tempo, os integrantes da Diretoria da Companhia, e fixar-lhes as respectivas 
atribuições; 3. Convocar as Assembleias Gerais; 4. Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração e acerca das contas da Diretoria, propondo à 
Assembleia Geral a destinação dos lucros e a distribuição de dividendos; 5. Deliberar sobre: a) a aprovação do orçamento anual da Companhia; b) o levantamento 
de balanços semestrais ou em períodos menores, e, com base neles, declarar dividendos; c) a declaração de dividendos intermediários à conta de lucros acumula-
dos ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, já submetido à Assembleia Geral Ordinária; 6. Autorizar: a) a aquisição, a alienação e a constituição 
de ônus reais de bens do ativo não circulante da Companhia em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); b) a prestação de garantias a obrigações de 
terceiros; c) a prestação de garantias em favor da própria Companhia, em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); d) a formalização de operações fi-
nanceiras, de crédito e de financiamento em geral, que excedam ao valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 7. Propor à Assembleia Geral aumento ou dimi-
nuição do capital social e a forma de subscrição, integralização e emissão de ações; 8. Escolher e destituir os auditores independentes, que deverão ser devidamen-
te registrados na Comissão de Valores Mobiliários, para realizarem a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia; 9. Fixar, dentro do valor global deter-
minado pela Assembleia Geral, a remuneração individual dos Conselheiros e dos integrantes da Diretoria; 10. Propor o pagamento ou crédito de juros, a título de 
remuneração do capital próprio, na forma da legislação em vigor, cabendo ao Conselho de Administração a deliberação de imputá-los ou não à conta de dividendos. 
SEÇÃO II - DA DIRETORIA. Artigo 15 - A Diretoria da Companhia será composta por 2 (dois) integrantes, acionistas ou não da Companhia, todos eles residentes 
no País, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Compete aos integrantes da Diretoria a representação da Companhia e a 
prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por lei, por este Estatuto e pelas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. Pa-
rágrafo Segundo - Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, dispensados de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da eleição, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a Ata da 
Reunião do Conselho de Administração que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como Termo de Posse. Parágrafo Terceiro - Em caso de licença, impedi-
mento temporário ou vacância, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto do licenciado, impedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião que 
se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá no cargo até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou até o final do mandato da Diretoria. 
Parágrafo Quarto - Vencido o mandato dos integrantes da Diretoria, este será considerado automaticamente prorrogado até a ocorrência de reunião do Conselho 
de Administração que eleja novos membros ou reeleja aquela em exercício. Artigo 16 - A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao dispos-
to neste Estatuto, em especial ao que reza o seu artigo 17, na legislação aplicável e nas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral, sendo 
vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Companhia, estranhos aos seus objetivos. Artigo 17 - Compete à Diretoria: 
I) cumprir as disposições destes Estatutos e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; II) além da prática de todos os atos necessários 
ao funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, ainda: a) mediante a assinatura individual de um de 
seus Diretores: a.1.) representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, 
de economia mista e privada; a.2) outorgar procurações “ad judicia” e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Companhia, inclusive para fins de 
depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. b) mediante a 
assinatura conjunta de dois Diretores, ou assinatura de um Diretor em conjunto com um procurador, ou, ainda, assinatura de dois procuradores: b.1) assumir obriga-
ções em geral, inclusive contratos no Brasil ou no exterior; b.2) realizar operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral, que não excedam ao valor de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais); b.3) assinar cheques, letras de câmbio, duplicatas, notas promissórias, podendo emitir, aceitar e endossar; b.4) movimentar 
contas correntes da Companhia, receber valores e quantias passando recibo e dando quitação; b.5) prestar e aceitar caução, fiança e outras garantias no exclusivo 
interesse da Companhia, desde que em valor inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); b.6) contratar operações de “leasing”; b.7) adquirir, alienar e constituir 
ônus reais de bens do ativo não circulante da Companhia, em valor inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); b.8) celebrar contratos de consórcio e de “joint-
-venture”; b.9) após autorização expressa do Conselho de Administração: b.9.1) renunciar direitos quaisquer, inclusive de preferência de subscrição de ações; b.9.2) 
adquirir, alienar e constituir ônus reais de bens do ativo não circulante da Companhia, de valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); b.9.3) realizar ope-
rações financeiras, de crédito e de financiamento em geral, que excedam ao valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); b.9.4) prestar e aceitar caução, fiança e 
outras garantias no exclusivo interesse da Companhia, em valores superiores a R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Artigo 18 - Para a prática dos atos a que se 
refere o artigo anterior, poderão ser outorgadas procurações pela Companhia, com poderes específicos, mediante a assinatura conjunta de dois Diretores. As pro-
curações outorgadas pela Companhia terão prazo de validade fixado nos respectivos instrumentos, não podendo esse prazo ser superior a 12 (doze) meses, ressal-
vados os instrumentos que contemplem os poderes da cláusula ad judicia e as procurações outorgadas no âmbito dos financiamentos de longo prazo do empreen-
dimento da Companhia ou de suas controladas, que poderão ter prazo indeterminado. Artigo 19 - A critério da Diretoria, poderão ser abertas e encerradas filiais, 
sucursais e escritórios em qualquer local do país ou no exterior. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL. Artigo 20 - O Conselho Fiscal, não permanente, quando 
instalado na forma da Lei, terá 03 (três) integrantes efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham os requisitos da 
legislação aplicável. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral Ordinária que seguir àquela de eleição, e 
terá as funções e competência previstas em Lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 21 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (quatro) 
primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que convocada, na forma da lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral será, 
preferencialmente, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o qual convidará um integrante do Conselho para secretariar os trabalhos. Artigo 22 - A 
Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração e, na sua falta, pela Diretoria, e instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 23 - Compete à 
Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto da Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua 
defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único - Além das matérias que por lei e por este Estatuto sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe, também, 
fixar os honorários individuais ou globais dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL. Artigo 24 - O exercí-
cio social começará em 1º de janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 25 - No fim de cada exercício 
social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei, baseadas na escrituração mercantil da Companhia. Artigo 26 - Do lucro líquido do 
exercício, serão destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 5% (cinco por cento) à 
distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo 
dessa reserva, acrescido do valor das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo Segundo - Os acionistas poderão deliberar 
sobre a distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá propor e a Assembleia 
aprovar a distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante o 
exercício em que tiverem sido aprovados. Parágrafo Quarto - Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos 
à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO. Artigo 27 - A dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de 
acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais.” (fim do Estatuto). Ficam eleitos, neste ato, os membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, sem remuneração, restando tal órgão com a seguinte composição: Presiden-
te do Conselho: Antonio Carlos Ferrari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob o nº 165.814.068-
05; Conselheiro: Ricardo Mota de Farias, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.420.977 – SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 
009.854.124-29; e Conselheiro: Cláudio José Pontual Filho, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 4380803 – SSP/PE, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 666.431.554-87; todos com endereço profissional nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021-
903. Os membros eleitos declaram, em ato próprio, expressamente, não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer as atividades mercantis, não 
existindo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura nos cargos para os quais foram eleitos. ENCERRAMENTO: Declaram as Partes que: (i) têm 
ciência de que o cartório poderá comunicar seus atos à Unidade de Inteligência Financeira (UIF), em cumprimento ao Provimento nº 88 de 01.10.2019 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ); e (ii) que a presente operação não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 20 do Provimento 88/2019 do CNJ, 
sendo a presente transação compatível com as atividades e negócios dos envolvidos, possuindo origem econômica e legal claramente aferíveis e sendo plenamen-
te compatível com a capacidade econômica das partes; e ainda, que não são politicamente expostas no sistema do SISCOAF, nem possuem familiares ou estreitos 
colaboradores que sejam pessoas politicamente expostas. Todas as declarações prestadas e dados informados para efeitos de cadastro, lavratura e prática do 
presente ato foram informados pelas Partes Contratantes que por eles se responsabilizam por sua veracidade e exatidão, inclusive nos valores e forma de pagamen-
to previstos nos incisos III, VI e VII do art. 33 do Provimento 88/2019 do CNJ, isentando desta forma, a mim Escrevente, esta Serventia e o Órgãos competentes de 
quaisquer dúvidas, responsabilidades ou reivindicações futuras. Pelos Contratantes me foi dito que aceitam a presente escritura nos termos em que está feita e re-
digida, bem como autorizam desde já aos Órgãos competentes a praticar todos e quaisquer atos que se fizerem precisos e indispensáveis ao registro da presente 
escritura. Fica esclarecido, ainda, que também assina a presente, na qualidade de advogada, para todos os fins de direito, Patrícia Passeri Valentim, brasileira, 
divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 103.696, em 29/01/2019 e no CPF/ME sob o nº 075.713.757-11, com endereço profissional nesta Cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021-903. Pela Partes, me foi dito ainda que: a) aceitava a presente escritura em seus expres-
sos termos, como nela se contém e declara; e b) dispensava apresentação das certidões dos Distribuidores Cíveis e Executivos Fiscais, Justiça Federal, Trabalhistas, 
Protestos, Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Foram apresentados e ficam arquivados nestas Notas os seguintes documentos: a) atos constitutivos da em-
presa comparecente, bem como os documentos pessoais dos representantes e da advogada; b) a Certidão Negativa do Banco de Indisponibilidade de Bens nº 
00717.21.06.07.57.071, expedida pela CGJ/RJ em 07/06/2021; c) a Certidão Negativa da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens HASH nº 2e84.
aded.81a6.9b2c.f8d9.3f0d.c5f0.32c9.1aaa.58a2, expedida em 07/06/2021, às 13:52:50. A presente escritura é feita sob minuta apresentada, formulada, amplamen-
te discutida e aprovada pelas partes. Certifico que as custas devidas pelo presente ato, conforme Portaria CGJ 1794/2020, Tabela VII, item 01, no valor de 
R$26.070,91, acrescida das despesas previstas pela Tabela 01 da mesma Portaria (arquivamento, item 4 no valor de R$11,63, comunicação ao Distribuidor e CEN-
SEC item 5 no valor de R$26,96), subtotal R$26.109,50, mais 20% devidos a FETJ, consoante a Lei 3217/99, no valor de R$5.221,90, mais 5% devidos a FUN-
DPERJ, consoante a Lei 4664/2005, no valor de R$1.305,47, mais 5% devidos a FUNPERJ, consoantes a LC 111/2006 no valor de R$1.305,47, mais 4% devidos a 
FUNARPENRJ consoantes a Lei 6.281/2012 no valor de R$1.044,38, mais 5,26% devidos ao ISS consoantes a Lei 7128/2015 no valor de R$1.400,73, mais 2% 
atos gratuitos/PMCMV consoante a Lei Estadual 6370/12 no valor de R$520,49; Consulta ao Banco de Indisponibilidade de Bens CGJERJ no valor de R$24,01; mais 
distribuição no valor de R$31,48. ASSIM - Justos e contratados me pediram e lhes fiz lavrar nestas minhas Notas a presente Escritura, a qual sendo lida em voz alta, 
perante todos que a acharam em tudo conforme, outorgam, aceitam e assinam dispensando a presença das testemunhas, segundo o art. 240 da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu,(A)- WERLEY GONÇALVES, Substituto, matrícula nº 94.04438, conforme Lei Federal n° 
8.935 de 18.11.1994 e Publicada no Diário Oficial de 21.11.1994, lavrei, li e colhi a assinatura das partes. E eu,(A)- (Tabelião ou Substituto Legal) subscrevo e assino, 
encerrando o presente ato. (AA)- VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - p/Hudson Bonno - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - p/Ricardo Mota de Farias 
- Patricia Passeri Valentim “TRANSLADA NA MESMA DATA”. Eu, Substituto, subscrevo e assino encerrando o presente ato. Silvestre Ferreira - Substituto - CAD/
CGI nº 94.03659 - Art. 20, §3º Lei 8.935/94. Werley Gonçalves - Substituto - CAD/CGJ nº 94.04438. Certidão - Jucerja - Certifico o registro sob o nº 33300338756 e 
data 17/06/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI– RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de

Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA
GRANDE que move em face de GENILDA DANTAS DE OLIVEIRA

(processo nº 0019100-37.2017.8.19.0002) na forma abaixo:
A DRA. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS –  Juíza de direito
Titular na Décima Vara Cível da Comarca de Niterói -   FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a: GENILDA DANTAS DE
OLIVEIRA (CPF: 280.271.247-00), suprindo a exigência contida
no artigo 889, I, do NCPC, que no 21/07/2021 as 15:00 horas
será aberto na “modalidade eletrônico” o  1º leilão Público,
através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br,
tendo como gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA,
matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada
no TJRJ sob o nº 205, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 26/07/
2021, no mesmo horário pela “melhor oferta a partir de 80% da
avaliação” observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel descrito
e avaliado  como  segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO – OBJETO DA
AVALIAÇÃO - APARTAMENTO 1002 DO EDIFÍCIO SITUADO NA
RUA PROFESSOR HERNANE MELLO Nº 43 -  BAIRRO SÃO
DOMINGOS, NO MUNÍCIPIO DE NITERÓI - RJ, com direito a uma
vaga de garagem, inscrito na Prefeitura Municipal de Niterói sob
o nº 1723030 cujas características, metragens e confrontações
são as constantes na descrição do imóvel matriculado junto ao
2º Ofício de Justiça de Niterói sob o número 10.711. Apartamento
situado de frente para Rua Professor Hernarni Mello, condomínio
com o porteiro 24 horas, elevadores. Localizado em rua de
calçamento asfáltico, dotado de toda infraestrutura que
normalmente serve as áreas urbanas, tais como: redes de água,
energia elétrica, esgotos, pavimentação, telefone, servido por
comércio e linhas de transportes coletivos, próximo ao imóvel
Centro, Plaza Shopping, universidade Federal Fluminense e
Barcas. Sendo assim, ATRIBUO AO IMÓVEL O VALOR DE R$
500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL: Ficam as partes em especial o executado, INTIMADO
por intermédio do presente Edital de Leilão e intimação,
suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I, do NCPC.
Dado e passado, Niterói, aos 23 (vinte três) dias do mês de
Junho do ano de dois mil e vinte um. Para que produza seus
efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente
assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina
Façanha pela Responsável do Expediente Karla Cristina de
Jesus Vilhena Palhares e pela MMª. Dra. Maria Aparecida da
Costa Barros – Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos sindi-
calizados para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser
realizada no dia 22 de julho de 2021 (quinta-feira), às 19:00 hs em
1ª convocação, e às 20:00hs em 2ª convocação, em formato híbrida,
pela plataforma Google Meet e presencialmente na sede do SINMED-RJ
(Av. Churchill, 97, Castelo, Rio de Janeiro, 2º andar). O link será envia-
do por email aos médicos que se inscreverem pelo e-mail
presidencia@sinmedrj.org.br até uma hora antes da realização da
Assembleia. O e-mail de inscrição deve conter nome completo, e-mail,
unidade de lotação e CRM do médico. Pauta: 1) Situação financeira do
SINMED-RJ e manutenção de suas atividades; 2) Deliberação e propos-
ta para votação de venda do imóvel localizado na Rua Joaquim Meier, nº
882, antigo nº 352, antiga Rua Lopes da Cruz, nº 180, na Freguesia do
Engenho Novo, transcrito em nome do SINDICATO DOS MÉDICOS DO
RIO DE JANEIRO. DAS OBSERVAÇÕES: A ausência dos senhores sóci-
os não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos as-
suntos que forem tratados, deliberados e votados na Assembleia Geral
Extraordinária. Os sócios em atraso nos pagamentos de suas obriga-
ções e/ou sindicalizações não poderão votar nas deliberações e pro-
postas de votação na Assembleia Geral Extraordinária.

Rio de Janeiro – RJ, 14 de julho de 2021.
Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

O Diretor-Presidente da FEBRACOM - Federação das Cooperativas  de
Catadores de Materiais Recicláveis, Conservação Ambiental,  Recupera-
ção, Tratamento, Manipulação e Disposição Final de  Resíduos Sólidos do
Estado do Rio de Janeiro - CNPJ:  07.938.490/0001-10, convoca as 20
(vinte) as cooperativas e  associações filiadas para reunirem-se em
Assembleia Geral  Extraordinária - AGE que se realizará no dia 17/07/
2021, na sede da  Cooperativa, na Rua Miguel  ngelo, nº 385 parte, Maria
da Graça,  Rio de Janeiro/RJ., CEP: 20.785-222, obedecendo os seguin-
tes  horários e quórum para sua Instalação: Em 1ª Convocação as 09:00h,
com a presença de 2/3 das filiadas; em 2ª Convocação as 10:00h, com  a
presença de metade mais um do número de filiadas ou em 3ª e  última
Convocação as 11:00h, com a presença de no mínimo 03 (três)  filiadas
presentes. A AGE deliberará sobre os seguintes assuntos: (01)  Mudan-
ça de endereço com divisão de escritório e operação; (02)  Mudança do
Objeto Social; (03) Indicação de Responsável Técnico;  (04) Reforma do
Estatuto Social; (05) Outros Assuntos de interesse da  Cooperativa. As
filiadas deverão estar representadas por seus  respectivos presidentes
ou por representantes expressamente  credenciados. Rio de Janeiro, 05
de julho de 2021 – Márcio Carvalho  de Oliveira – Diretor-presidente.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 -  NIRE 33.300.303.367

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMI-
NISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no dia  
22 de julho de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) 
deliberar sobre a composição e remuneração da administração da Companhia. 
Informações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que 
comprovarem a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das 
ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação 
na Assembléia a que se refere este Edital deverão ser depositados na sede da 
Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 48 (qua-
renta e oito) horas da realização da referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 
14 de julho de 2021. NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - Diretor.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Guilherme Sant’anna Monteiro da Silva, inscrito no CPF/ME sob o nº 
060.753.846-50. (“Guilherme”) DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento 
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer 
cargos de administração na XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XPI CCTVM”). ESCLARECEM que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do 
Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo 
de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado 
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da 
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital 
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet): (i) selecionar, 
no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições;  
(ii) supervisionadas e para Integrantes do SPB; (iii) selecionar, no campo 
“Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021.
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CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Invest Capitalização S.A.
CNPJ nº 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382

Ata da AGE em 09/04/21
Data, Hora e Local: Aos 09/04/21, às 9h, na sede social da Invest Capitalização S.A., situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi/SP. Quórum: Acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social 
da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação por edital, em consonância com o disposto no § 4º, do Artigo 124, da Lei 
6.404/76. Presenças: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presenças, por meio de seus representantes, a acionista In-
vestprev Seguradora S.A., neste ato representada por seus Diretores, Srs. Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, admi-
nistrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF 226.111.128-27, residente e domiciliado na Alameda Sarutaia, 125, apartamento 11, 
bairro Jardim Paulista/SP e Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, RG MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF 
749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, 1267, apto. 300, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, e o acionista Sr. 
Wanmir Almeida Costa, brasileiro, divorciado, contador, RG M-756.509 SSP/MG, CPF/MF 293.729.766-87, residente e domiciliado na 
Rua Dom Orione, 250, São Luiz, Belo Horizonte/MG. Constituição da Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de 
Moura e para Secretário, o Sr. Geraldo Henrique de Castro. Ordem do Dia: 1. Mudança da denominação social da Companhia; 2. 
Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social, em função da alteração da denominação social da Companhia; 3. Aumento do número de 
Diretores que poderão compor a Diretoria Executiva da Companhia e extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 4. Alteração do 
caput do Artigo 10º do Estatuto Social e o Artigo 16º, em razão do aumento do número de Diretores que poderão compor a Diretoria 
Executiva da Companhia e da extinção do cargo de Vice-Presidente; 5. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em decorrên-
cia da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 6. Alteração do Artigo 11º do Estatuto Social; 7. Exclusão do Artigo 20º do Esta-
tuto Social; 8. Alteração dos Artigos 18º, 23º e 24º do Estatuto Social, com objetivo de adequar as competências da Diretoria, espe-
cialmente, àquelas relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 9. Assuntos Gerais. Deliberações: 
Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e, passando ao item “1” da Ordem do Dia, ou seja, mudança da 
denominação social da Companhia, foi proposto como nova denominação da Companhia, o nome KOVR Capitalização S.A., o que, 
após análise dos presentes, foi aprovado por todos os acionistas. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “2” da 
Ordem do Dia e informou que, em face da aprovação da mudança do nome da Companhia, o Artigo 1º do Estatuto da Companhia será 
alterado, ficando conforme a seguir: “Artigo 1º - A Companhia denomina-se KOVR Capitalização S.A., é uma S.A. de capitalização 
que se regerá pelo Estatuto Social e pelas disposições legais que forem aplicáveis.”, o que foi aprovado pelos presentes. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “3” da Ordem do Dia, ou seja, análise da proposta de aumento do nú-
mero de Diretores que poderão compor a Diretoria Executiva da Companhia e da extinção do cargo de Vice-Presidente, tendo sido 
esclarecido aos presentes que, se a proposta fosse aprovada, a partir desta data a Diretoria Executiva seria composta de, no mínimo, 
2, e, no máximo, 6 Diretores, sendo 1 Diretor Presidente e até 05 Diretores, sem designação especial. A proposta foi aprovada pela 
totalidade dos acionistas presentes. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “4” da Ordem do Dia e informou que, 
em razão da aprovação do aumento do número de Diretores e da extinção do cargo de Vice-Presidente, o caput do Artigo 10º do Esta-
tuto Social e o Artigo 16º, do Estatuto Social seriam alterados, ficando conforme a seguir: “Artigo 10º - A Diretoria compõe-se de 
até 6 Diretores eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, admitida a reeleição.” “Artigo 16º - A Diretoria será constituída de, 
no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela As-
sembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial.”, o que foi aprovado pelos presentes. Em 
prosseguimento, passando ao item “5” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou que a extinção do cargo de Vice-Presidente tam-
bém demandaria a atualização da nominata da Diretoria Executiva com mandato em vigor, que passará a vigorar conforme segue: 
Diretor Presidente: Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF 226.111.128-
27, residente e domiciliado na Alameda Sarutaia, 125, apartamento 11, bairro Jardim Paulista/SP; Diretor: Geraldo Henrique de 
Castro, brasileiro, casado, economista, RG MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF 749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, 
1267, apartamento 300, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Diretor: Luciano Graneto Vieira, brasileiro, securitário, solteiro, 
CPF/MF 575.633.300-20, RG 5035022564 - SSP/RS, residente na Rua Diogo Jacome, 954, apartamento 1.307, bairro Vila Nova Con-
ceição/SP, o que foi aprovado por todos. O Sr. Presidente esclareceu que as atribuições de funções previstas pela SUSEP permanece-
rão as mesmas, consoante aprovado em AGE realizada em 27/11/20. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item 
“6” da Ordem do Dia, ou seja, alteração do Artigo 11º, do Estatuto Social, tendo informado que a alteração decorre de uma atualiza-
ção aos normativos da SUSEP que tratam da eleição de administradores, o que foi aprovado por todos os presentes. Desta forma, o 
Artigo 11º do Estatuto Social passará a vigorar com o seguinte teor: “Artigo 11º - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão 
investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria.” Em prosseguimento aos 
trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “7” da Ordem do Dia, ou seja, análise da exclusão integral do Artigo 20º do Estatuto Social, 
tendo esclarecido que a mudança se dá em razão de que a aprovação de pagamentos e de alçadas se encontra estabelecida na po-
lítica de alçadas da Companhia, o que foi aprovado por todos os presentes. Desta forma, diante da exclusão do Artigo 20º, os Artigos 
21º e seguintes do Estatuto Social serão todos renumerados. Dando continuidade e passando ao item “8” da Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente propôs a alteração de algumas atribuições e competências da Diretoria Executiva, principalmente, àquelas referentes a 
assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores, o que foi aprovado por todos. Neste sentido, os Artigos 18º e 22º e a 
alínea “n” do Artigo 23º do Estatuto Social, já considerada a renumeração dos Artigos, passarão a vigorar com as seguintes redações: 
“Artigo 18º - A representação ativa e passiva da Companhia será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou opera-
ções que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor res-
ponsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procura-
dores constituídos na forma do parágrafo primeiro deste artigo. § 1º - A Diretoria da Companhia, representada por 2 Diretores, 
sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e constituir mandatários 
para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre parti-
cularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. § 2º - O 
Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput 
deste artigo.” “Artigo 22º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em responsabili-
dade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: a) 
pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com qualquer Diretor; b) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador 
nomeado nos termos do § 2º do Artigo 18º deste Estatuto Social; c) por 2 procuradores nomeados nos termos do § 2º do Artigo 
18º deste Estatuto Social.” “n) representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo de-
partamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especifi-
cados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato 
judicial, poderá ser por prazo indeterminado;” o que foi aprovado por todos os presentes. O novo Estatuto Social da Companhia, 
contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte in-
tegrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “9” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, 
nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as delibe-
rações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado o compare-
cimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária foram encerrados, lavran-
do-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, Geraldo 
Henrique de Castro e pelos acionistas: Investprev Seguradora S.A., devidamente representada por seus Diretores in fine assinados, e 
Wanmir Almeida Costa. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Investprev Segu-
radora S.A., Geraldo Henrique de Castro - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Investprev Seguradora S.A.. Acionistas 
Presentes: Investprev Seguradora S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Geraldo Henrique de Castro - Diretor; 
Wanmir Almeida Costa - Acionista.
KOVR Capitalização S.A. - CNPJ 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382 - Estatuto Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede e 
Duração: Artigo 1º - A Companhia denomina-se KOVR Capitalização S.A., é uma S.A. de capitalização que se regerá pelo Estatuto 
Social e pelas disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi/SP, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios, representações, no país e 
no exterior, obedecida a legislação vigente. Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capítulo II: Dos 
Objetivos Sociais: Artigo 4º - A Companhia tem por objetivo social a comercialização de títulos de capitalização, podendo participar 
como sócia ou acionistas de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes. § Único: A Companhia desenvolverá 
suas atividades em todo o Território Nacional, sendo as regiões: 1ª Região: Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia; 2ª 
Região: Piauí, Maranhão e Ceará; 3ª Região: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas; 4ª Região: Sergipe e Bahia; 5ª 
Região: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 6ª Região: Rio de Janeiro; 
7ª Região: São Paulo e 8ª Região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Capítulo III: Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O 
Capital da Companhia é de R$ 11.300.001,33, dividido em 8.483.958 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - A 
Companhia poderá emitir ações preferenciais para subscrição em futuros aumentos de capital, dentro dos limites permitidos por Lei. 
§ 2º - As ações preferenciais não terão direito de voto, mas gozarão da vantagem de prioridade no reembolso do capital, na hipótese 
de liquidação da Companhia e participação dos dividendos em igualdade de condições com as ações ordinárias. § 3º - Os aumentos 
de Capital da Companhia poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção 
entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em Lei. Artigo 6º 
- A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de 
voto se a Companhia, pelo prazo de 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos, não cumulativos, a que fizerem 
jus, direito que conservarão até o primeiro posterior pagamento que a Sociedade vier a efetuar. § 1º - As ações são indivisíveis em 
relação à Companhia e poderão ser representadas por certificados múltiplos de ações e por títulos múltiplos e seus desdobramentos, 
ao preço de custo, serão procedido a pedido de seus titulares e serão assinadas por dois Diretores. § 2º - Salvo determinações legais, 
é livre a qualquer tempo a negociação das ações. § 3º - Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos 
serão exercitados pelo representante do Condomínio. § 4º - Em caso de extravio de cautelas ou títulos de ações nominativas, serão 
expedidas segundas vias, por solicitação do titular, atendidas as formalidades legais, ficando o requerente sujeito ao pagamento de 
quaisquer despesas que ocorrerem. Artigo 7º - Na hipótese de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das 
ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. § 1º - Sempre que ocorrer a verificação de mora do 
acionista, a Companhia adotará, a seu critério, qualquer das providências previstas no artigo 107 e seus parágrafos da Lei 6.404/76, 
e, sendo o caso, cobrado do remisso o valor do débito em atraso corrigido monetariamente, além dos juros de doze por cento ao ano, 
mais multa de dez por cento (10%). § 2º - O prazo de carência para o exercício do direito de preferência será 30 dias, contados da 

data de publicação do aviso respectivo. Artigo 8º - Os títulos representativos das ações provenientes de aumento de capital e/ou de 
desdobramento do número delas, aprovado em Assembleia Geral, sendo encaminhados aos acionistas, em até sessenta dias da 
publicação da respectiva ata no Diário Oficial, depois de aprovada pelas autoridades competentes. Capítulo IV: Da Administração: 
Artigo 9º - A administração da Companhia competirá à Diretoria, cujos integrantes deverão ser brasileiros, com mandato de 3 anos, 
dispensados de prestar caução. Seção I: Normas Comuns: Artigo 10º - A Diretoria compõe-se de até 6 Diretores eleitos e destituíveis 
pela Assembleia Geral, admitida a reeleição. § Único - Não impede a existência de contrato de trabalho entre a Companhia e o em-
pregado, na eleição para o cargo de administrador, ficando o respectivo contrato suspenso na duração do mandato, prevalecendo a 
respeito o que dispõe a legislação sobre a matéria. Artigo 11º - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus 
cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Artigo 12º - Os integrantes da Diretoria perceberão a 
remuneração mensal que, de modo global, for fixada pela Assembleia Geral dos Acionistas, cabendo à Assembleia determinar de que 
modo deve ser esta remuneração dividida entre seus integrantes, podendo ser diversa para cada um deles. § 1º - É facultada a fixa-
ção do montante da remuneração sob a forma indexada. § 2º - Compete, igualmente, à Assembleia Geral dos Acionistas determinar 
a divisão, na proporção em que se distribuírem os encargos, da participação da administração nos lucros líquidos da Companhia, 
até o máximo fixado pelo Estatuto, observados os limites e condições previstas em Lei. Artigo 13º - No caso de ausência temporária 
ou vaga em cargos da Diretoria, serão observadas as seguintes normas: § 1º - No caso de vacância de cargo de Diretor, a Assembleia 
Geral poderá eleger um novo Diretor, para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar do cargo do Diretor Pre-
sidente. § 2º - Será considerado vago o cargo de Diretor que, sem motivo justificado ou sem estar devidamente licenciado, deixar de 
exercer suas funções por mais de trinta dias consecutivos ou, pelo mesmo prazo, deixar de assinar o termo de posse, quando eleito e 
homologado. Artigo 14º - Os integrantes da diretoria terão direito a um período de férias de trinta dias, consecutivos ou não, sem 
prejuízo das respectivas vantagens. § Único - O exercício da faculdade do gozo de férias pelos Diretores ficará condicionado às se-
guintes normas: a) as férias não serão cumulativas, e quando gozadas, o serão dentro do correspondente exercício social; b) as férias 
serão gozadas necessariamente na vigência plena do mandato de Diretor, ficando perempto o exercício do direito fora desse prazo; c) 
em hipótese alguma, as férias serão indenizadas ou convertidas em espécie. Seção II: Da Diretoria: Artigo 15º - A Diretoria é o órgão 
de administração executiva da Companhia, cabendo-lhe gerir os interesses sociais e executar a política estabelecida pela Assem-
bleia Geral, nas áreas e com as atribuições por ela fixadas. Artigo 16º - A Diretoria será constituída de, no mínimo, 2 e, no máximo, 
6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor 
Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial. Artigo 17º - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões a ela deter-
minadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente ou por dois dentre seus 
membros. § 1º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As 
deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. § 2º - Tanto para os fins de “quorum” 
de instalação, quanto de “quorum” de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado. O Diretor Presidente, que presidirá as reu-
niões, nelas terá o voto de qualidade, além de seu próprio. § 3º - A Diretoria poderá deliberar a criação de comitês, a serem integrados 
por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem participação de empregados da Sociedade, com o fim de coordenar e/ou 
orientar o exercício de determinadas atividades ou operações sociais. Artigo 18º - A representação ativa e passiva da Companhia 
será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 
Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo depar-
tamento jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procuradores constituídos na forma do § 1º deste artigo. § 1º - A Diretoria da Companhia, 
representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e 
constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que 
sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. § 2º 
- O Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput 
deste artigo. Artigo 19º - A representação da Companhia perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, em juízo e nos atos de 
simples administração social, entendidos estes como os que não gerem obrigações para com a Companhia, nem exonerem terceiros 
de obrigações para com ela, poderá ser exercida por um Diretor. § Único - Ela poderá ser exercida, ainda, isoladamente por um Dire-
tor nos casos de comparecimento e votação nas Assembleias Gerais das empresas das quais a Companhia seja acionista ou sócia. 
Artigo 20º - A Diretoria estabelecerá normas reguladoras de alçada e competência dos procuradores. § Único - Os procuradores, 
quando convocados, poderão participar das reuniões da Diretoria, mas, não terão direito a voto. Artigo 21º - É vedado à Diretoria 
prestar garantias e obrigações a terceiros em nome da Companhia. Artigo 22º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer 
ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, 
serão obrigatoriamente assinados: a) pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com qualquer Diretor; b) por 1 Diretor 
em conjunto com 1 procurador nomeado nos termos do §2º do Artigo 18º deste Estatuto Social; c) por 2 procuradores nomeados nos 
termos do §2º do Artigo 18º deste Estatuto Social. Artigo 23º - Compete ainda à Diretoria: a) executar e fazer executar este Estatuto 
e as deliberações da Assembleia Geral; b) examinar os balancetes mensais; c) escolher e destituir os auditores independentes; d) 
submeter à Assembleia Geral o Relatório da Administração, as Contas da Companhia e a distribuição de dividendos, bem como 
proposta para alteração do Estatuto Social; e) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente e nos casos previstos em Lei; 
f) aprovar planos de benefícios a funcionários e administradores; g) deliberar “ad referendum” da Assembleia Geral sobre o paga-
mento de dividendos, inclusive intermediários; h) avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos 
negócios da Companhia, respeitada a competência da Assembleia Geral; i) aprovar a tomada de empréstimos; j) aprovar a celebra-
ção de quaisquer contratos, alterações ou rescisões contratuais entre a Companhia e seus acionistas; k) fixar a orientação da Com-
panhia nas sociedades de que participar e estabelecer o conteúdo de voto a ser exercício pela Companhia em quaisquer assuntos 
mais especialmente, quanto à eleição e destituição de administradores e a alteração de estatutos ou contratos sociais das ditas 
sociedades. l) executar, dentro da orientação geral estabelecida pela Assembleia Geral, os negócios e as operações no artigo 4º 
deste Estatuto; m) transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar, alienar ou onerar bens e valores 
mobiliários, observadas as restrições legais e o que, pelo Estatuto, compete à Assembleia Geral aprovar ou autorizar; n) representa-
da por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatá-
rios para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particu-
larizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; o) executar a polí-
tica de produção administrativa e financeira da Companhia; p) decidir sobre a abertura e encerramento de sucursais, filiais, agên-
cias, escritórios e nomear representantes, dentro e fora do país; q) nomear ou contratar gerentes de sucursais, agências ou represen-
tantes e resolver sobre sua destituição; r) admitir e demitir empregados, fixando-lhes a remuneração, funções que poderá atribuir, 
em todo ou em parte, a um ou mais Diretores; s) deliberar sobre a estruturação e modificação do quadro de funcionários, fixando 
padrões de remuneração e eventuais vantagens; t) elaborar o organograma e/ou regulamento funcional da Companhia e suas alte-
rações; u) elaborar e executar os orçamentos anuais setoriais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; v) 
elaborar e implementar os planos e programas aprovados pela Assembleia Geral; w) contratar os serviços de auditoria externa; Pa-
rágrafo Único - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Companhia os atos praticados em desconformidade às regras 
estabelecidas neste Estatuto. Capítulo V: Da Assembleia Geral: Artigo 24º - As Assembleias Gerais serão realizadas, ordinariamen-
te até o dia 31 de março e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais ou nos casos previstos em Lei. Artigo 
25º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente da Diretoria ou seu substituto, que escolherá dentre os 
acionistas presentes, um ou mais secretários. Artigo 26º - Poderão participar de Assembleia Geral os titulares de ações nominativas 
que estiverem inscritos no competente Livro até cinco dias antes da realização da mesma. No mesmo período ficarão suspensos os 
serviços de transferência e conversão de ações, substituição, desdobramento e agrupamento de certificados de ações. Artigo 27º - 
Para tomar parte e vetar nas Assembleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão apresentar à 
Companhia, em sua sede, até as dezessete horas do quinto dia útil anterior à reunião, os documentos comprobatórios de sua quali-
dade, os quais serão arquivados pela mesa, com os documentos relativos às mesmas. Artigo 28º - Compete à Assembleia Geral: a) 
estabelecer a orientação e os critérios gerais da política administrativa e operacional da Companhia; c) eleger e destituir diretores; 
d) autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; e) autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para 
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; f) distribuir entre os membros da Diretoria a remuneração mensal 
global até o limite fixado em Assembleia Geral, bem como distribuir a participação da Administração nos lucros líquidos; g) conceder 
licença aos membros da Diretoria; h) dirimir dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentais, como 
também deliberar e decidir sobre casos omissos e quaisquer outras matérias deste Estatuto. i) decidir sobre participações perma-
nentes em outras sociedades, observadas às restrições legais; j) aprovar e/ou alterar o organograma e/ou regulamento funcional da 
Companhia, elaborado pela Diretoria; Capítulo VI: Do Conselho Fiscal: Artigo 29º - O Conselho Fiscal será composto de três membros 
e igual número de suplentes, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. Artigo 30º - O funcionamento do Conselho Fiscal não será 
permanente e só será instalado a pedido de acionistas na forma da legislação vigente e seu mandato terminará na primeira Assem-
bleia Geral Ordinária, após sua instalação. § Único: O membro efetivo será substituído, interinamente, nos casos de ausência ou 
impedimento, e, até o término do mandato nos casos de vaga por seu respectivo suplente. Capítulo VII: Do Exercício Social, Balan-
ço, Lucros e Dividendos: Artigo 31º - O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Administração levantar balanços gerais 
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observando-se com relação a esses balanços, os mesmos critérios em vigor para o 
balanço de encerramento do exercício. § 1º - Sempre que for levantado o balanço semestral e, com base nele, forem pagos dividendos 
intermediários, em valor não inferior a vinte e cinco por cento sobre o lucro líquido do período, poderá ser paga, por deliberação da 
Diretoria, aos Administradores, participação no lucro semestral, “ad referendum” da Assembleia Geral. § 2º - A Diretoria poderá de-
clarar dividendos intercalares à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros, existentes no último balanço anual ou semes-
tral. Artigo 32º - Do resultado do exercício serão feitas deduções para cobrir eventuais prejuízos acumulados e provisão para impos-
to de renda e, do remanescente, serão destinados: a) até 10%, por proposta da Diretoria para benefícios ou gratificações aos funcio-
nários; b) até 10% a título de participação da Administração; c) 5% para a constituição da Reserva Legal, até que atinja o limite de 
20% de capital social e o que remanescer, será levado à Reserva Especial, destinada a atender à distribuição de dividendos ou à 
realização de futuros aumentos de capital, a critério da Assembleia Geral. d) 25%, no mínimo, para dividendos obrigatórios aos 
acionistas, deduzindo-se os que foram pagos antecipadamente. Artigo 33º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de três 
anos, a contar da data da publicação do anúncio da distribuição de dividendos no Diário Oficial do Estado, prescreverão em favor da 
Sociedade e serão levados à conta de Reservas de Lucros. Aprovado na AGE realizada no dia 09/04/21, às 9h. Thiago Coelho Leão 
de Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Companhia e da Acionista Investprev Seguradora S.A.; Geraldo Henri-
que de Castro - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Investprev Seguradora S.A.. Acionistas Presentes: Investprev Se-
guradora S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente, Geraldo Henrique de Castro - Diretor, Wanmir Almeida Costa - 
Acionista. JUCESP nº 309.439/21-8 em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Investprev Seguros e Previdência S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/04/21
Data, Hora e Local: Aos 09/04/21, às 11h, na sede social da Investprev Seguros e Previdência S.A., situada na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 3477, Torre B, 2º andar, parte, Itaim Bibi/SP. Quórum: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presen-
ça, a acionista da Companhia, representando mais de ¾ do capital votante, Segpar Participações S.A., S.A., com sede na Ave-
nida Atlântica, 1130, 12º andar, Copacabana/RJ, CNPJ/MF 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor Pre-
sidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF 226.111.128-27, resi-
dente e domiciliado na Alameda Sarutaia, 125, apartamento 11, Jardim Paulista/SP e o Sr. André Rodrigues Chaves, brasileiro, 
solteiro, advogado, CPF 950.615.330-20, residente na Rua Diogo Jacome, 954, apartamento 1808, Vila Nova Conceição/SP. 
Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de SP, no dia 31/03 e dias 1º e 06 de abril 
do corrente ano, às folhas 291, 125 e 124, respectivamente, e Jornal Monitor Mercantil, no dia 31/03 e dias 1º e 06 de abril do 
corrente ano, às folhas 42, 39 e 5, respectivamente, com o seguinte teor: “Investprev Seguros e Previdência S.A., CNPJ 
17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571. Convocação: Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia a se reunirem em 
AGE que será realizada no dia 09/04/21, às 11h, na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 
Torre B, 2º andar, parte, Itaim Bibi/SP, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Mudança da denominação 
social da Companhia; 2. Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social, em função da alteração da denominação social da Companhia; 
3. Alteração do Artigo 11 do Estatuto Social; 4. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 5. Alteração do caput do Artigo 15 
do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 6. Alteração do § Único do Artigo 16 do Estatuto 
Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em decorrên-
cia da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social referente as competências da 
Diretoria, especialmente, àquelas relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 9. Assuntos 
Gerais; Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização 
da Assembleia. SP, 29/03/21. Geraldo Henrique de Castro - Presidente.” Constituição da Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. 
Thiago Coelho Leão de Moura, representante da acionista Segpar Participações S.A., tendo convidado para secretariá-la o Sr. 
André Rodrigues Chaves, advogado da Companhia. Ordem do Dia: 1. Mudança da denominação social da Companhia; 2. Altera-
ção do Artigo 1º do Estatuto Social, em função da alteração da denominação social da Companhia; 3. Alteração do Artigo 11 do 
Estatuto Social; 4. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 5. Alteração do caput do Artigo 15 do Estatuto Social, em razão 
da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 6. Alteração do § Único do Artigo 16 do Estatuto Social, em razão da extinção do 
cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em decorrência da extinção do cargo de Di-
retor Vice-Presidente; 8. Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social referente as competências da Diretoria, especialmente, àquelas 
relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 9. Assuntos Gerais. Assuntos / Deliberações: 
Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que 
procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já integralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou então ao item “1” da Ordem do Dia, ou seja, mudança da denominação social da Companhia. Assim, foi proposto como 
nova denominação da Companhia, o nome KOVR Previdência S.A., o que, após análise dos presentes, foi prontamente aprovado. 
O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “2” da Ordem do Dia e informou que, em face da aprovação da mu-
dança do nome da Companhia, o artigo 1º do Estatuto da Companhia será alterado, ficando conforme a seguir: “Artigo 1º - A 
KOVR Previdência S.A., constituída sob a forma de S.A. de capital fechado, é uma sociedade de previdência privada e segu-
ros, e reger-se-á pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.”, o que foi aprovado pelos presentes. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “3” da Ordem do Dia, ou seja, alteração do artigo 11, do Estatuto 
Social, tendo informado que a alteração decorre de uma atualização aos normativos da SUSEP que tratam da eleição de admi-
nistradores, o que foi aprovado por todos os presentes. Assim, o artigo 11 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 11 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do 
“Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria.”, o que foi aprovado pelos presentes. Em prosseguimento, passando ao item 
“4”, da Ordem do Dia, isto é, análise da proposta de extinção do cargo de Vice-Presidente, foi esclarecido aos presentes que, se 
a proposta fosse aprovada, a partir desta data a Diretoria Executiva seria composta por um Diretor Presidente e até 05 Diretores, 
sem designação especial. A proposta foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes. O Sr. Presidente, retomando a pala-
vra, passou para os itens “5” e “6” da Ordem do Dia e informou que, em razão da aprovação da extinção do cargo de Vice-Presi-
dente, o caput do artigo 15 e o § único do artigo 16 do Estatuto Social seriam alterados, ficando conforme a seguir: “Artigo 15 
- A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação espe-
cial.” “Parágrafo Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para 
este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos 
Diretores.”, o que foi aprovado pelos presentes. Dando sequência aos trabalhos, passando ao item ‘7” da Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente informou que a extinção do cargo de Vice-Presidente também demandaria a atualização da nominata da Diretoria 
Executiva com mandato em vigor, que passará a vigorar conforme segue: Diretor Presidente: Geraldo Henrique de Castro, 
brasileiro, casado, economista, RG MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF 749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, 
1267, apartamento 300, Funcionários, BH/MG; Diretor: Eduardo Viegas Silva, brasileiro, casado, administrador, RG 52.862.039-
3 - SSP/SP, CPF/MF 300.005.028-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Bastos, 115, 12º andar, Vila Bastos, Santo André/
SP; Diretor: Wilson Fontolan, brasileiro, casado, administrador, CPF 049.935.848-14, RG 12.456.232-2 - SSP/SP, residente e 
domiciliado na Rua João Baptista Carneiro, 44, Parque Continental II, Guarulhos/SP; Diretor: Alexandre Tadeu Seguim, brasilei-
ro, divorciado, advogado, RG 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF 195.530.718-05, residente e domiciliado na Avenida Campinas, 
192, Tamboré, Barueri/SP, o que foi aprovado por todos. O Sr. Presidente esclareceu que as atribuições de funções previstas pela 
SUSEP permanecerão as mesmas, consoante aprovado em AGE realizada em 18/02/21. Passando ao item “8” da Ordem do Dia, 
o Sr. Presidente propôs a alteração de algumas atribuições e competências da Diretoria Executiva, principalmente, àquelas refe-
rentes a assunção de responsabilidades e nomeação de procuradores, o que foi aprovado por todos. Neste sentido, o artigo 18 do 
Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 18 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia 
Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Companhia que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam 
necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Companhia e as deliberações 
da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinan-
do-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, 
transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e 
obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerra-
mento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independen-
tes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de aumento de capital e os planos 
de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir 
sobre mudanças na estrutura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de 
Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da 
Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e passivamente em 
juízo ou fora dele; sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois 
Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável 
pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste 
artigo; XV. representada por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento ju-
rídico, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos 
respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes, alçadas e o prazo do mandato que, no caso de mandato 
judicial, poderá ser por prazo indeterminado; XVI. O Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procu-
rador(es) para representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste artigo. §1º - A representação da Companhia perante a re-
partição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, 
caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Companhia nos planos de seguros e de previ-
dência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou complementares, serão sempre 
assinados: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo 
Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma deste 
artigo.”, o que foi aprovado por todos. O novo Estatuto Social da Companhia, contendo todas as modificações aqui aprovadas, 
passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, 
dando sequência, passou-se ao item “9” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da 
Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da audi-
toria independente, os trabalhos desta AGE foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo 
Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, André Rodrigues Chaves e pela acionista Segpar 
Participações S.A.Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Segpar Participa-
ções S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente: Segpar Partici-
pações S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente.
KOVR Previdência S.A., CNPJ: 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571. Estatuto Social: Capítulo I: Denominação, Sede Foro, 
Duração e Objeto: Artigo 1º - A KOVR Previdência S.A., constituída sob a forma de S.A. de capital fechado, é uma sociedade de 
previdência privada e seguros, e reger-se-á pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Sociedade 
tem como objetivo operar em seguros de vida e planos de previdência privada aberta de pecúlios e/ou rendas, podendo ainda 
participar, como sócia ou acionista de outras sociedades, observadas as prescrições legais. Artigo 3º - A sociedade tem sede e 
foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Torre B, 2º, parte, Itaim Bibi/SP, podendo criar e extinguir sucursais, filiais e outras 
dependências, bem como constituir e destituir representantes, observadas as prescrições legais. Artigo 4º - O prazo de duração 
da Sociedade é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social: Artigo 5º - O Capital Social é de R$23.700.099,79, representados 
por 235.075 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro – A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos, 
certificados e cautelas de ações, cujo desdobramento ficará a critério do acionista interessado. Parágrafo Segundo - Os docu-
mentos referidos no § anterior serão assinados por 2 diretores ou por mandatários com poderes especiais, facultada a utilização 
de chancela mecânica, nos termos da lei. Parágrafo Terceiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. Parágrafo Quarto - A ação é indivisível em relação à sociedade, sendo certo que, quando a ação pertencer a 
mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Parágrafo Quinto: No caso 
de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à 
subscrição de novas ações. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro 
dos 03 primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. 
Parágrafo Primeiro - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação societária vigente. 
Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será instalada, observado o quorum legal de instalação para cada matéria, sendo 
eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e Secretário que irão dirigir os trabalhos. Parágrafo Terceiro - As deliberações 
da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando 
os votos em branco. Artigo 7º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas as transferências de ações, até que a 
mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Artigo 8º - Além das atribuições definidas em lei e das mencionadas neste 
Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem prejuízo da participação 
nos lucros do exercício social, observado o disposto no Artigo 25, inciso II, deste estatuto. II. estabelecer os objetivos, a política e 
a orientação geral dos negócios da Companhia; III. eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, ob-
servado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 
da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administração e as contas 
da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentar; VII. 
destinar o lucro líquido do exercício. Capítulo IV: Da Administração: Artigo 9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, 
cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Artigo 10 - Podem ser eleitos para os órgãos de ad-
ministração pessoas naturais residentes no País. Parágrafo Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, de-
verá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Artigo 
11 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no 
livro de Atas da Diretoria. Artigo 12 - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 02 anos, mas se 
estende até a posse dos novos administradores eleitos. Parágrafo Único – O substituto ou novo membro eleito para preencher 
cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Artigo 13 - Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as 
atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: 
Artigo 14 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Companhia, ao qual compete, para o exercício dos atos necessá-
rios ao funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que 
lhe forem outorgados pela Assembleia Geral. Artigo 15 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente 
e até 5 Diretores, sem designação especial. Parágrafo Único – O prazo de gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida a reelei-
ção. Artigo 16 - Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assem-
bleia Geral eleger o substituto. Parágrafo Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião 
convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou 
algum dos Diretores. Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente ou de seu substituto. Parágrafo 
Primeiro - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as de-
liberações por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de desempate. 
Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro próprio. 
Artigo 18 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração 
da Companhia que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e 
fazer cumprir o Estatuto da Companhia e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir as-
sessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. 
deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens 
e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, 
alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição 
de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de aumento de 
capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. 
examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção de cargos e 
funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à 
deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e passiva-
mente em juízo ou fora dele; sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por 
dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável 
pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste artigo; 
XV. representada por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear 
e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumen-
tos, que sempre particularizarão os poderes, alçadas e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por 
prazo indeterminado; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na 
forma prevista no inc. XIV deste artigo. Parágrafo Primeiro - A representação da Companhia perante a repartição fiscalizadora de 
suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. Pará-
grafo Segundo - Os documentos referentes às operações da Companhia nos planos de seguros e de previdência privada aberta, 
nas modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou complementares, serão sempre assinados: i) por dois Direto-
res, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departa-
mento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma deste artigo. Artigo 19 - Compete ao Diretor-Pre-
sidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o 
presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Artigo 20 - Compete aos demais Diretores: I. substituir o 
Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no § único do Artigo 16 deste Estatuto; 
II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia 
Geral. Capítulo V: Do Conselho Fiscal: Artigo 21 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 membros efetivos e igual número de su-
plentes, acionistas ou não, escolhidos pela Assembleia Geral e será eleito e instalado apenas quando houver pedido de acionistas 
que representem, no mínimo, um décimo das ações. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal terão as atribuições e 
os poderes que a lei lhes confere e a sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites 
mínimos legais. Parágrafo Segundo - No caso de vaga, impedimento ou ausência, os suplentes serão convocados segundo a or-
dem de colocação em que forem eleitos. Capítulo VI: Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Artigo 22 - O exercício social 
encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 23 
- Dos resultados apurados em balanço, levantados com observância da lei, serão deduzidos antes de quaisquer participações: I. 
a provisão para o Imposto de Renda; II. os prejuízos acumulados; III. a constituição das reservas obrigatórias. Artigo 24 - Atendi-
do o disposto no artigo anterior, do lucro remanescente serão feitas as seguintes deduções: I. participação nos lucros dos empre-
gados, de acordo com os critérios estabelecidos pela Diretoria; II. participação no lucro dos administradores, observadas as limi-
tações legais. Artigo 25 - O lucro líquido resultante terá a destinação que se segue: I. uma cota de 5% para a reserva legal, até 
perfazer 20% do capital social; II. dividendo aos acionistas, fixado em no mínimo 25% do lucro líquido do exercício social, ajus-
tado pela diminuição ou acréscimo de valores, conforme definido no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76; Parágrafo Único - A Diretoria 
proporá à Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo que acaso remanescer. Artigo 26 - O dividendo deverá ser pago ou 
creditado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer 
caso, dentro do exercício social. Parágrafo Único - Os dividendos não recebidos prescreverão em favor da Companhia no prazo de 
03, contados da data em que tenham sido colocados à disposição do acionista. Capítulo VII: Liquidação: Artigo 27 - A Sociedade 
entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Aprovado na AGE realizada no dia 09/04/21, às 11h. Thiago Coelho Leão de 
Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Segpar Participações S.A.; André Rodrigues Chaves - Secre-
tário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente: Segpar Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura 
- Diretor Presidente. JUCESP nº 309.346/21-6 em 30/06/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Estoques e monitoramento  
do abastecimento de combustíveis

A Agência Nacional 
de Petróleo e Gás 
Natural (ANP) re-

alizará no próximo dia 27, 
às 14h30, o Workshop Es-
toques e Monitoramento 
do Abastecimento de Com-
bustíveis. O evento será on-
line e transmitido pelo canal 
da ANP no YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/
user/ANPgovbr).

O objetivo do workshop 
é apresentar os principais 
pontos do Relatório de 
Análise de Impacto Re-

gulatório sobre monito-
ramento dos estoques de 
combustíveis. Esse estu-
do visa à implantação de 
regras que permitirão à 
Agência receber, diaria-
mente, informações sobre 
estoques de combustíveis 
e realizar um monitora-
mento mais dinâmico do 
abastecimento. Saiba mais 
sobre o relatório.

Além da apresentação 
da ANP sobre o estudo, 
o workshop também terá 
um espaço para exposição 

de participantes externos 
previamente inscritos. As 
inscrições dos interessados 
podem ser feitas até o dia 
22/7.

Mais informações, pro-
gramação e o formulário 
de inscrição estão dispo-
níveis na página do even-
to (https://www.gov.br/
anp/pt-br/acesso-a-infor-
macao/agenda-eventos/
workshop-estoques-e-mo-
nitoramento-do-abasteci-
mento-de-combustiveis).

A ANP publicou no dia 

12 de julho o relatório pre-
liminar de Análise de Im-
pacto Regulatório sobre 
Monitoramento dos Es-
toques de Combustíveis, 
estudo que visa à implan-
tação de regras que per-
mitirão à Agência receber, 
diariamente, informações 
sobre estoques de com-
bustíveis no país (https://
www.gov.br/anp/pt-br/
centra i s -de-conteudo/
notas-e-estudos-tecnicos/
n o t a s - t e cn i c a s/ a rqu i -
vos/2021/ntc-14.pdf).

Pagar dívida continua sendo a principal causa de pedido de empréstimo

Pagar dívidas com emprés-
timos. Essa rotina do bra-
sileiro continua e fica cada 

vez mais difícil honrar os compro-
missos financeiros, quando se tem 
os constantes recordes no índice 
de desemprego no país. Segundo 
um levantamento da Lendico, fin-
tech especializada em emprésti-

mos pessoais online, o pagamento 
de dívidas continua sendo a prin-
cipal causa dos empréstimos so-
licitados, representando 35% dos 
pedidos registrados no primeiro 
semestre deste ano. Na sequência, 
aparecem as requisições para no-
vos negócios (21%), seguido pelas 
solicitações para investir na em-

presa (13%) e gastos com a casa 
(11%).

Os empréstimos para abrir um 
novo negócio também está em al-
ta: subiram 37% no primeiro se-
mestre deste ano frente o mesmo 
período de 2020.

Na comparação com o segundo 
semestre de 2020, o crescimento 

de solicitações de empréstimos 
para a abertura de empreendi-
mentos também foi expressivo, 
registrando elevação de 30%. 
No entanto, apesar da tendên-
cia de crescimento observada, 
a categoria teve uma retração 
de 6% em junho de 2021, quan-
do comparada ao mês anterior. 

Entre os estados que mais solici-
tam crédito para novos negócios, 
os cinco primeiros estão respec-
tivamente no Nordeste – Piauí, 
Maranhão, Ceará, Paraíba e Ser-
gipe. Do outro lado, a região Sul 
apresenta o menor número de 
requisições puxadas pela abertura 
de empresas.
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Investprev Seguradora S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE nº 35300538757

Ata da AGE realizada em 09/04/21
Data, Hora e Local: Aos 09/04/21, às 10h, na sede social da Investprev Seguradora S.A., situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Torre B, 2º, parte, Itaim Bibi/SP. Quórum: Compareceu, 
identificou-se e assinou o Livro de Presença, a acionista da Companhia, representando mais de 3/4 do capital votante, Segpar Participações S.A., S.A., com sede na Avenida Atlântica, 1130, 12º, 
Copacabana/RJ, CNPJ/MF 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/
MF 226.111.128-27, residente e domiciliado na Alameda Sarutaia, 125, apartamento 11, Jardim Paulista/SP e o Sr. André Rodrigues Chaves, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 950.615.330-20, 
residente na Rua Diogo Jacome, 954, apartamento 1808, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de SP, no dia 31/03/21 e nos 
dias 1º e 06/04/21, às folhas 514, 186 e 126, respectivamente, e Jornal Monitor Mercantil, no dia 31/03/21 e nos dias 1º e 06/04/21, às folhas 42, 39 e 6, respectivamente, com o seguinte teor: 
“Investprev Seguradora S.A., CNPJ 42.366.302/0001-28 - NIRE 35300538757. Edital de Convocação: Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia a se reunirem em AGE que será realizada 
no dia 09/04/21, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Torre B, 2º, parte, Itaim Bibi/SP, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Mudança da denominação social da Companhia; 2. Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social, em função da alteração da denominação social da Companhia; 3. Alteração do Artigo 4º do Estatuto 
Social, com objetivo de excluir a atuação no ramo de previdência complementar; 4. Alteração do inciso I, do Artigo 9º do Estatuto Social; 5. Alteração do Artigo 12 do Estatuto Social; 6. Exclusão do 
Cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Alteração do caput do Artigo 16 do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do § Único do Artigo 17 do Estatuto 
Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 9. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em decorrência da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 10. Alteração do 
Artigo 19 do Estatuto Social referente as competências da Diretoria, especialmente, àquelas relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 11. Assuntos Gerais. Na 
forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a realização da citada Assembleia. SP, 29/03/21. 
Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente. Constitução da Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, representante da acionista SEGPAR Participações S.A., tendo con-
vidado para secretariá-la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da companhia. Ordem do Dia: 1. Mudança da denominação social da Companhia; 2. Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social, em 
função da alteração da denominação social da Companhia; 3. Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social, com objetivo de excluir a atuação no ramo de previdência complementar; 4. Alteração do 
inciso I, do Artigo 9º do Estatuto Social; 5. Alteração do Artigo 12 do Estatuto Social; 6. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Alteração do caput do Artigo 16 do Estatuto Social, em razão 
da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do § Único do Artigo 17 do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 9. Atualização da nominata da 
Diretoria Executiva em decorrência da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 10. Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social referente as competências da Diretoria, especialmente, àquelas 
relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 11. Assuntos Gerais. Assuntos/Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e 
iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já integralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente passou então 
ao item “1” da Ordem do Dia, ou seja, mudança da denominação social da Companhia. Assim, foi proposto como nova denominação da Companhia, o nome KOVR Seguradora S.A., o que, após 
análise dos presentes, foi prontamente aprovado. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “2” da Ordem do Dia e informou que, em face da aprovação da mudança do nome da 
Companhia, o artigo 1º do Estatuto da Companhia será alterado, ficando conforme a seguir: “Art. 1º - A KOVR Seguradora S.A. é uma sociedade Seguradora que reger-se-á pelos presentes Es-
tatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.” o que foi aprovado pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “3” da Ordem do Dia, ou seja, 
alteração do artigo 4º do Estatuto Social, com objetivo de que seja excluída a referência à atuação no ramo de previdência complementar, tendo esclarecido que a exclusão decorre do fato de que a 
Companhia não atua neste ramo, o que foi aprovado pelos presentes. Neste sentido, o artigo 4º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - A Sociedade tem por obje-
tivo operar nos ramos de seguros de danos e de vida, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras Sociedades observadas as disposições legais pertinentes.”, o que foi 
aprovado pelos presentes. Em prosseguimento, passando ao item “4”, da Ordem do Dia, isto é, alteração no inciso I, do artigo 9º do Estatuto Social, foi esclarecido pelo Sr. Presidente que a mudan-
ça se dá em face de que o número do artigo ali mencionado está incorreto, sendo o artigo adequado o de número 26, o que foi aprovado pelos presentes. Assim, o inciso I, do artigo 9º do Estatuto 
Social passará a vigorar com o seguinte teor: “I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto 
no Artigo 26, deste estatuto.” o que foi aprovado pelos presentes. Na sequência dos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “5” da Ordem do Dia, isto é, alteração do artigo 12, do Estatuto 
Social, tendo informado que a alteração decorre de uma atualização aos normativos da SUSEP que tratam da eleição de administradores, o que foi aprovado por todos os presentes. Desta forma, o 
artigo 12 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 12 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo 
de Posse”, no livro de Atas da Diretoria.”, o que foi aprovado pelos presentes. Em prosseguimento, passando ao item “6”, da Ordem do Dia, isto é, análise da proposta de extinção do cargo de 
Vice-Presidente, foi esclarecido aos presentes que, se a proposta fosse aprovada, a partir desta data a Diretoria Executiva seria composta por 1 Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação 
especial. A proposta foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para os itens “7” e “8” da Ordem do Dia e informou que, em face da 
aprovação da extinção do cargo de Vice-Presidente, o caput do artigo 16 e o § único do artigo 17 do Estatuto Social seriam alterados, ficando conforme a seguir: “Art. 16 - A Diretoria será com-
posta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente e até 5 
Diretores, sem designação especial.” “Parágrafo Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para este fim, designar um dos Direto-
res para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos Diretores.”, o que foi aprovado pelos presentes. Em prosseguimento, passando ao item “9” da Ordem 
do Dia, o Sr. Presidente assinalou que a extinção do cargo de Vice-Presidente também demandaria a atualização da nominata da Diretoria Executiva com mandato em vigor, que passará a vigorar 
conforme segue: Diretor Presidente: Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF 226.111.128-27, residente e domiciliado na Alameda Sa-
rutaia, 125, apartamento 11, Jardim Paulista/SP; Diretor: Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, RG MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF 749.689.716-72, residente e domicilia-
do na Rua Ceará, 1267, apartamento 300, Funcionários, BH/MG, Diretor: Wilson Fontolan, brasileiro, casado, administrador, CPF 049.935.848-14, RG 12.456.232-2 - SSP/SP, residente e domici-
liado na Rua João Baptista Carneiro, 44, Parque Continental II, Guarulhos/SP; Diretor: Eduardo Viegas Silva, brasileiro, casado, administrador, RG 52.862.039-3 - SSP/SP, CPF/MF 300.005.028-04, 
residente e domiciliado na Rua Antônio Bastos, 115, apartamento 12, Vila Bastos, Santo André/SP; Diretor: Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG 21.870.359-4 - SSP/SP, 
CPF/MF 195.530.718-05, residente e domiciliado na Avenida Campinas, 192, Tamboré, Barueri/SP, o que foi aprovado por todos os presentes. O Sr. Presidente esclareceu que as atribuições de 
funções previstas pela SUSEP permanecerão as mesmas, conforme aprovado em AGE realizada em 18/02/21. Dando continuidade e passando ao item “10” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs 
a alteração de algumas atribuições e competências da Diretoria Executiva, principalmente, àquelas referentes a assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores, o que foi aprovado 
por todos. Neste sentido, o artigo 19 do Estatuto Social passará a vigorar com esta redação: “Art. 19 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. Praticar todos 
os atos de administração da Companhia que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Compa-
nhia e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e 
fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de 
garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; 
VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de aumento de capital e os 
planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Compa-
nhia; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submentendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à delibera-
ção da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sendo que em atos ou operações que 
envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor respon-
sável pelo departamento jurídico e um procurador; por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste artigo; XV. representada por dois Diretores, sendo um deles 
obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos res-
pectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; XVI. O Diretor responsável pelo 
Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inciso XIV deste artigo. §1º - A representação da Companhia perante a repartição fiscaliza-
dora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Com-
panhia nos planos de seguros serão sempre assinados: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável 
pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma deste artigo.”, o que foi aprovado por todos os presentes. O novo Estatuto Social da Companhia, 
contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, 
passou-se ao item “11” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as 
deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da auditoria independente, os 
trabalhos desta AGE foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, André 
Rodrigues Chaves e pela acionista SEGPAR Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista Segpar Participações S.A. André Rodrigues 
Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A.; Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente.
KOVR Seguradora S.A. CNPJ: 42.366.302/0001-28 - NIRE: 35300538757. Estatuto Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A KOVR Seguradora S.A. é uma 
sociedade Seguradora que reger-se-á pelos presentes Estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 
Torre B, 2º, parte, Itaim Bibi/SP. § Único - respeitadas as prescrições legais, poderá a sociedade estabelecer ou suprimir dependências em todo o País, assim como nomear e destituir correspon-
dentes particulares, por simples deliberação da Diretoria. Artigo 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 4º - A Sociedade tem por objetivo operar nos ramos de seguros de 
danos e de vida, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras Sociedades observadas as disposições legais pertinentes. Capítulo II: Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O Capital 
Social é de R$43.611.320,48, representado por 329.360.660 ações ordinárias, nominativas, todas sem valor nominal. §1º - A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. §2º - A cada ação 
ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §3º - As ações da Sociedade ou títulos que as representem serão assinadas por dois membros da Diretoria, sendo obrigatoria-
mente um deles o Diretor Presidente ou um dos Diretores Vice-Presidentes. Artigo 6º - Atendidas as prescrições legais, o Capital Social será realizado mediante a entrada mínima de 50% no ato da 
subscrição, e o restante em uma ou mais chamadas, a critério da Diretoria, no prazo máximo de 12 meses, contados da data de sua aprovação pelas autoridades governamentais competentes. 
Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que 
exigirem os interesses sociais. §1º - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação societária vigente. §2º - A Assembleia Geral será instalada, observado 
o quórum legal de instalação para cada matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e Secretário que irão dirigir os trabalhos. §3º - As deliberações da Assembleia Geral, 
ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 8º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas 
as transferências de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Artigo 9º - Além das atribuições definidas em lei e das mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia 
Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto no Artigo 26, deste estatuto. II. estabelecer os 
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia; III. eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. 
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administra-
ção e as contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentar; VII. destinar o lucro líquido do exercício. Capítulo IV: Da 
Administração: Artigo 10 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Artigo 11 - Podem ser eleitos para os 
órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. § Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de 
gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Artigo 12 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no 
livro de Atas da Diretoria. Artigo 13 - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 2 anos, mas se estende até a posse dos novos administradores eleitos. § Único - O 
substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Artigo 14 - Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões 
da Diretoria que contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Artigo 15 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Companhia, ao qual 
compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados pela 
Assembleia Geral. Artigo 16 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia 
Geral, sendo 1 Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial. § Único - O prazo de gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 17 - Em caso de vacância de 
qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger o substituto. § Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, 
em reunião convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos Diretores. Artigo 18 - A Diretoria reunir-se-á 
por convocação do Diretor Presidente ou de seu substituto. §1º - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as deliberações por 
maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de desempate. §2º - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas 
lavradas em livro próprio. Artigo 19 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Companhia que, nos limites da lei e 
deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Companhia e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, 
nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, 
transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre 
a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento 
anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; 
X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submentendo-as à Assembleia Geral; XIl. 
propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e passivamente em 
juízo ou fora dele, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo 
departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste artigo; XV. representada por 
dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações 
especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; XVI. o Diretor 
responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inciso XIV deste artigo. §1º - A representação da Companhia perante a repartição 
fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Companhia 
nos planos de seguros serão sempre assinados: i) por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento 
jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procuradores constituídos na forma deste artigo. Artigo 20 - Compete ao Diretor-Presidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da 
Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Artigo 21º - Compete aos demais Diretores: I. substituir o Diretor-Presi-
dente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no § único do Artigo 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições especí-
ficas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. Capítulo V: Do Conselho Fiscal: Artigo 22º - O Conselho Fiscal, que somente se instalará a pedido de acionistas, nos termos do §2º do Ar-
tigo 161 da Lei nº 6.404/76, será constituído de 3 a 5 membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar o seu funcionamento, e o seu mandato terminará 
na primeira AGO que se realizar após a sua instalação. Artigo 23º - O Conselho Fiscal tem as atribuições que lhe confere a Lei, cumprindo-lhe, ainda, atender as convocações extraordinárias da 
Diretoria, sempre que esta solicitar seu parecer sobre qualquer assunto. § único - na falta, ausência ou, impedimento de qualquer membro efetivo, a Diretoria convocará seu suplente. Artigo 24º 
- A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, obedecidas as prescrições legais. Capítulo VI: Dos Balanços, Lucros e suas Aplicações: Artigo 25º - O exercício 
social é anual e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. § único - No último dia de cada semestre serão levantados balanços gerais, os quais serão publicados na forma estabelecida na Lei e 
levados, anualmente, à AGO para aprovação, depois de ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento. Artigo 26º - Os lucros apurados em cada semestre, depois de deduzidos, dentro das reco-
mendações legais, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, terão a seguinte destinação sucessivamente: a) 5% para o Fundo de Reserva Legal, até alcançar o limite 
previsto na Lei; b) pagamento de uma cota proposta pela Diretoria, não inferior a 25% dos lucros, como dividendos aos demais acionistas; c) dos lucros que remanescerem após a dedução dos 
prejuízos acumulados, da provisão para o imposto sobre a renda e das parcelas referidas nas letras a e b deste artigo, se pagará a participação nos lucros atribuída aos Administradores, distribu-
ída entre seus membros segundo critério fixado pela Assembleia Geral, observados os demais preceitos da Lei das S.A.. § único - O saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral, a qual 
caberá dar o destino que lhe aprouver. Capítulo VII: Da Liquidação: Artigo 27º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, observadas as disposições contidas no artigo 68 e seguintes 
do Decreto nº 60.459/67. Aprovado na AGE realizada no dia 09/04/21, realizada às 10h. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR Participa-
ções S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A.; Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente. JU-
CESP nº 309.348/21-3 em 30/06/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Três perguntas: crowdfunding 
de investimentos em startups

automático para análise da 
viabilidade da captação de 
acordo com as regras da 
CVM, como se a empresa já 
é constituída como Ltda. ou 
S/A, ou se faturou no má-
ximo até R$ 10 milhões no 
último ano.

Após esta etapa, anali-
samos em comitês a atrati-
vidade do negócio e, prin-
cipalmente, a equipe que 
estará liderando a startup 
até o seu sucesso. Trabalha-
ríamos com eles? A equipe 
é dedicada em tempo inte-
gral? E por último, a mais 
importante: quanto a SMU 
investirá como líder? Isto 
traz muito alinhamento de 
interesse e dobra a atenção 
em diversos pontos da nos-
sa análise.

Na sua opinião, o que 
faz uma captação ter su-
cesso? E o que faz uma 
startup que captou dar 
certo?

Há diversos fatores pa-
ra uma captação dar certo, 
e nem sempre o que deu 
certo para uma startup 
funcionará para outra. Ter 
uma boa presença online e 
engajamento com os seus 
clientes é um destes fato-
res. Além disso, fornecer 
bastante material didático 
para sair na mídia, atender 
muito bem as dúvidas dos 
investidores, realizar as eta-
pas sugeridas pela equipe da 
SMU como, por exemplo, 
webinars, lives, atuações em 
grupos de WhatsApp, con-
tratação de assessoria de 
imprensa, dentre outras.

Apesar de variar, encon-
tramos duas características 
que sempre se repetem em 
captações de sucesso. A 
primeira é o empreendedor 
totalmente dedicado à cap-
tação durante o período da 
campanha. Quanto mais ele 
se dedicar, mais rápido ela 

será. A segunda é conseguir 
angariar o máximo de in-
vestidores antes mesmo do 
início da captação. Quanto 
mais rápido a régua subir 
logo na abertura da oferta, 
maior o sucesso da capta-
ção.

Após a captação, a star-
tup deve estar pronta para 
contratar e expandir os seus 
negócios. É hora também 
de ajustar a governança cor-
porativa, estar aberto a par-
cerias e já pensar na próxima 
rodada. Aproveitar a rede de 
investidores que acabou de 
depositar o seu dinheiro e 
confiança no negócio. Eles 
são incríveis e muito bem co-
nectados. Seja fiel com eles 
e regrado com a divulgação 
de informações, isto é uma 
preparação para os desafios 
futuros junto aos fundos de 
venture capital.

Quais são as perspecti-
vas do mercado brasileiro 
de investimentos em star-
tups?

O mercado de crowdfun-
ding está em forte expan-
são. Mesmo no ano de 
2020, que foi fortemente 
impactado pela pandemia, 
tivemos investimentos re-
cordes via crowdfunding: 
mais de R$ 84 milhões. Em 
2021, já temos um ritmo 
muito acelerado de cresci-
mento, e este número de-
ve ficar próximo do dobro 
do ano anterior. Questões 
macroeconômicas, como 
a baixa taxa de juros, aju-
dam ainda mais este merca-
do. Notamos também uma 
maior curiosidade por parte 
dos investidores brasileiros 
em aprender mais sobre es-
te tipo de investimento tão 
contagiante, o que é uma 
grande oportunidade não 
só para a SMU, como para 
diversos empreendedores 
do nosso país.

Por Jorge Priori

A SMU, fundada em 
2013, foi a pri-
meira plataforma 

de crowdfunding de inves-
timentos em startups do 
Brasil. Nesse tipo de inves-
timento, o investidor ad-
quire uma participação na 
empresa escolhida, sendo 
que muitas startups optam 
por utilizar um modelo de 
mútuo conversível em que 
o investimento, num prazo 
de 5 anos, pode ser rever-
tido em ações da empresa.

Cabe ressaltar que, da 
mesma forma que o mer-
cado de ações, o investi-
mento em estágio inicial 
de startups é considerado 
de alto risco. Este merca-
do possui a possibilidade 
de altos retornos, mas tam-
bém a possibilidade de per-
da do dinheiro investido. 
É neste ponto que entra a 
importância do trabalho da 
plataforma na seleção dos 
projetos que serão oferta-
dos, mitigando essa possi-
bilidade.

Conversamos com Ro-
drigo Carneiro, CEO da 
SMU, sobre como são es-
colhidas as startups que 
entram na plataforma pa-
ra captação, os fatores que 
podem fazer uma captação 
bem sucedida e as perspec-
tivas desse mercado.

Este tipo de investimen-
to é regulado pela Instru-
ção da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) 588, 
que dispõe sobre a ofer-
ta pública de distribuição 
de valores mobiliários de 
emissão de sociedades em-
presárias de pequeno porte 
realizada com dispensa de 
registro por meio de plata-
forma eletrônica de investi-
mento participativo.

Como os projetos que 
são ofertados através da 
plataforma da SMU são 
selecionados?

A SMU possui uma equi-
pe dedicada para realizar a 
procura de novas startups. 
Recebemos empresas de 
três formas: 

1) Indicação da nossa re-
de de relacionamentos;

2) Empreendedores que 
se inscrevem via platafor-
ma;

3) Busca ativa da SMU 
a partir de uma lista criada 
pelos sócios e funcionários.

Uma vez dentro do nos-
so processo, a startup passa 
por um processo de filtro 

Fusões e aquisições aumentaram 
48% no primeiro semestre
Tecnologia segue como o mais ativo do ano

O mercado transa-
cional brasileiro 
registrou no pri-

meiro semestre, 916 opera-
ções com valor total de R$ 
258 bilhões, segundo infor-
mou o relatório trimestral 
do TTR, divulgado nesta 
quinta-feira. Esses números 
representam um aumento 
de 48% no número de tran-
sações em relação ao mesmo 
período de 2020. Do total 
das transações, 50% pos-
suem os valores revelados e 
80% das operações já estão 
concluídas. Os Estados Uni-
dos e o Reino Unido, com 
94 e 18 transações, respec-
tivamente, são os países que 
mais investiram no Brasil. 
Os Estados Unidos se des-
tacam pelo total movimenta-
do de R$ 66 bilhões.

No segundo trimestre de 
2021, 485 fusões e aquisi-
ções foram registradas, en-
tre anunciadas e concluídas, 
por um valor total de R$ 
499,4 bilhões. Conforme 

o relatório, o setor de Tec-
nologia permanece o mais 
ativo do ano, com um total 
de 363 transações, repre-
sentando um aumento de 
98% em relação ao mesmo 
período de 2020. Em se-
gundo lugar está setor de 
Financeiro e Seguros, com 
170 transações.

Até junho de 2021, as 
empresas brasileiras esco-
lheram os Estados Unidos 
como seu principal desti-
no de investimento, com 
15 transações por um total 
de R$ 853 milhões, segui-
do pela Colômbia com 7 
transações e com um capi-
tal mobilizado de R$ 674 
milhões. Empresas norte-
-americanas que adqui-
rem empresas brasileiras 
registraram um aumento 
de 100% em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Já as aquisi-
ções estrangeiras nos seto-
res de Tecnologia e Inter-
net aumentaram 134%.

Em relação aos fundos 
estrangeiros de Private 
Equity e Venture Capital 
que investem em empresas 
brasileiras, houve um au-
mento de 41% no primeiro 
semestre de 2021. Em Pri-
vate Equity, foram contabi-
lizadas 59 transações com 
valor total de R$ 30 bilhões 
até junho, representan-
do um aumento de 7% no 
número de transações, em 
comparação com o mesmo 
período de 2020.

No mercado de Venture 
Capital, foram realizadas 
276 transações movimen-
tando um capital de R$ 27 
bilhões, o que resulta um 
aumento de 66% no núme-
ro de transações. Já em As-
set Acquisitions, foram re-
gistradas 77 transações por 
um total de R$ 63 bilhões 
até junho, representando 
uma diminuição de 25% no 
número de transações, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.
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TurisRio
COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ: 30.099.147/0001-41

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL 2019
ATIVO 2019 2018
Ativo Circulante 4.663.943,32 5.012.135,51
Disponivel 166.658,70 157.369,24
Caixa e Equiv. de Caixa - Consolidação 165.707,94 156.957,98
Banco Conta Movimento 18.810,93 10.060,79
Aplicações Financeiras 146.897,01 146.897,19
Caixa e Equiv. de Caixa - intra ofss 950,76 411,26
Limite de Saque com Vinculações de Pagto. 950,76 411,26
Realizável 4.489.887,08 4.847.726,95
Créditos à Receber (cessão de servidores) 30.946,13 29.746,43
Adiantamentos concedidos 2.605,34 668,93
Tributos à compensar - PIS/PASEP e Cofins 33.378,75 33.378,75
Créditos por Danos ao Patrimônio - Divs. Resp. 44.223,60 44.223,60
Depósitos Restituíves - bloqueios bancários 769.231,18 763.560,24
Cotas Financeiras a Receber 3.609.502,08 3.976.149,00
Estoques 7.397,54 7.039,32
Almoxarifado 7.397,54 7.039,32
Ativo Não Circulante 1.764.269,26 1.764.929,76
Realizável a Longo Prazo 30,65 30,65
Depósito Compulsório - combustíveis 30,65 30,65
Investimentos 77.348,02 77.348,02
Participação Societária 77.348,02 77.348,02
Imobilizado 1.686.890,56 1.687.551,06
Bens Móveis 48.395,47 48.395,47
Bens  Imoveis 2.712.492,80 2.712.492,80
(-) Depreciação Acumulada  (1.073.997,71) (1.073.337,21)
Intangível 0,03 0,03
Bens Incorpóreos 2.296,98 2.296,98
(-) Amortizações Acumuladas (2.296,95) (2.296,95)
Total 6.428.212,58 6.777.065,27

PASSIVO 2019 2018
Passivo Circulante 3.508.884,98 3.355.229,85
Consignações 185.344,54 257.814,65
Obrigações em Circulação 2.461.262,12 2.235.136,88
Pessoal à Pagar 261.711,41 -
Resto à Pagar 520.795,68 536.601,81
Credores/Entidade e Agentes 904.420,09 904.420,09
Sentenças Judiciais 346.663,57 346.663,57
Encargos Sociais a pagar - Inter OFSS-União 241.535,72 250.093,97
Fornecedores e contas a pagar nac. c. prazo 173.331,12 185.092,41
Obrig. fiscais a C/P com a União 105,00 105,00
Depósitos não judiciais 12.699,53 12.160,03
Provisões a Curto Prazo 862.278,32 862.278,32
Provisões Trabalhistas 862.278,32 862.278,32
Passivo não Circulante 3.372.586,07 3.646.840,83
Tributos Federais renegociado(INSS/PERT)  
 a Longo Prazo 3.372.586,07 3.646.840,83
Patrimônio Líquido (453.258,47) (225.005,41)
Capital Social 8.561.991,97 8.561.991,97
Reserva 940.922,82 940.922,82
Reserva de Capital 336.170,27 336.170,27
Reservas de Lucro 34.150,15 34.150,15
Reserva de Reavaliação 570.602,40 570.602,40
Prejuízos Acumulados (9.956.173,26) (9.727.920,20)
Prejuízo Acumulado (9.727.920,20) (9.173.634,34)
Resultado do Exercício (228.253,06) (554.285,86)
Ajustes Exercícios Anteriores - -
Total 6.428.212,58 6.777.065,27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2019 2018

Receita Operacional Líquida (1) 81.516,67 1.733.449,38
Receitas Tributárias - -
Receitas Financeiras - 284,17
Movimento de Fundos a Débito - incorp. de
 saldos financeiros 78.328,80 64.182,96
Transferências Não financeiras-indep. Exec. Orç. 476,92 -
Ganhos com Desincorp. de Passivo: - Resto 
 a Pagar proc. 800,00 1.665.152,33
Indenizações e Restituições 1.910,95 3.829,92
Receitas de Transferências do Tesouro
 Estadual (2) 7.861.450,61 8.094.394,60
Variações Patrimoniais Aumentativas de
 fatos gerados diversos-Cotas Finaceiras (3) 7.494.803,69 9.221.820,61
Receita do Exercício (4) = (1+2+3) 15.437.770,97 19.049.664,59
Despesas Operacionais (5) = (6+7) 15.666.024,03 19.603.950,45
Despesas Correntes (6) 6.480.085,73 6.561.938,42
Remuneração a Pessoal 4.675.761,28 4.842.665,55
Encargos Patronais 1.677.873,59 1.717.476,83
Outras Despesas com Pessoal 126.450,86 1.796,04
Outras Despesas Correntes (7) 9.185.938,30 13.042.012,03
Serviços de Terceiros / Diárias 595.818,63 418.329,23
Material de Consumo 10.930,70 10.497,57
Serviços de Terceiros / Juros Encargos de Mora 34.947,15 1.983.907,72
Despesas Tributárias 126,00 1.887.192,70
Transferências e Delegações Concedidas 213.504,30 168.743,90
Depreciação, Amort. e Exaustão 660,50 1.702,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas -
 Ajustes de perdas Almoxarifado 42.632,41 8.592,12
Desincorporação de Ativos - Cotas Finaceiras
 a receber 7.861.450,61 8.135.734,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 425.868,00 427.311,31
Resultado Operacional (8) = (4-5) (228.253,06) (554.285,86)
Resultado do Exercício (228.253,06) (554.285,86)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS
2019 /2018

1 - Saldo Inicial do Exercício (9.727.920,20) (9.171.661,04)
2 - Ajustes Credores de Exercícios Anteriores (1.973,30)
3 - Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores
4 - Saldo Ajustado e Corrigido (9.173.634,34)
5 - Resultado do Exercício (228.253,06) (554.285,86)
6 - Saldo no fim do Exercício (9.956.173,26) (9.727.920,20)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2019

ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social / 

Capital Social
Reservas  

de Capital
Reservas  

de Lucros
Demais 

Reservas
Resultados 

Acumulados
Ações / Cotas  
em Tesouraria Total

Saldo Inicial Exercício 2018 8.561.991,97 336.170,27 34.150,15 570.602,40 (9.171.661,04) - 331.253,75
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - (1.973,30) - (1.973,30)
Aumento de Capital - - - - - - -
Resultado do Exercício - - - - (554.285,86) - (554.285,86)
Constituição / Reversão de Reservas - - - - - - -
Divídendos - - - - - - -
Saldo Final Ex. Anterior / Saldo Inicial Ex. Atual - - - - (9.727.920,20) - (225.005,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - - -
Aumento de Capital - - - - - - -
Resultado do Exercício - - - - (228.253) - (228.253,06)
Constituição / Reversão de Reservas - - - - - - -
Dividendos - - - - - - -
Saldo Final Exercício Atual 8.561.991,97 336.170,27 34.150,15 570.602,40 (9.956.173,26) - (453.258,47)

Nota 1: Contexto Operacional: A Companhia de Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro - TURISRIO direciona-se para o desenvolvimento do turismo e ativida-
des afins, identificando, selecionando e divulgando oportunidades para o estímu-
lo do setor, dando ênfase a formação da imagem do Estado do Rio de Janeiro 
nos mercados emissivos criteriosamente selecionados, em consonância com a 
política de desenvolvimento econômico e social advindo do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. Nota 2: Sumário das Práticas Contábeis:  - Legislação So-
cietária: Os procedimentos contábeis adotados para o registro das operações 
e para elaboração das demonstrações financeiras emanam das Leis nº 4320 de 
17/03/1964, nº 6404 de 15/12/1976, nº 11638 de 28/12/2007 e da lei comple-
mentar nº 101 de 04/05/2000. Nota 3: Ativo Circulante, Realizável à Longo 

Prazo e Imobilizado: Estão demonstrados pelos valores de realização, prazos 
inferiores a trezentos e sessenta dias classificados como Circulante, e os supe-
riores a isso em Realizável à Longo Prazo. Cabe ressaltar que, na conta contábil 
111111900 – Banco Conta Movimento – Demais Contas, encontram-se saldos 
a serem regularizados, no qual iremos instaurar processo administrativos afim 
de sanar as pendências, conforme esclarecimentos no relatório da Auditoria. 
Nota 4: Passivo Circulante: Informo haver saldos de exercícios anteriores nas 
contas contábeis 211110100 - Pessoal a Pagar, 211110200 – Pessoal a Pagar 
– saldos migrados do SIAFEM e 211400000 – Encargos Sociais a Pagar, onde 
será instaurado processo administrativo para regularizar, conforme detalhamen-
to anexo no relatório da Auditoria. Nota 5: Patrimônio Líquido: Capital Social: 

O Capital subscrito e integralizado está representado por 16.465.899.250 (De-
zesseis Bilhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Milhões, Oitocentos e No-
venta e Nove Mil e Duzentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas, todas 
de acionistas domiciliados no país, sendo estatutariamente determinado que o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro deterá no mínimo 51% do controle acioná-
rio da Companhia. Capital Social em 31/12/2019. 
Itens % Nº de Ações Valor (R$)
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro 68,4856 11.276.777.333 5.863.735,44
Particulares 31,5144 5.189.121.917 2.698.256,53
Totais 100,0000 16.465.899.250 8.561.991,97
DIRETORIA: Arnoldo  Freitas Goulart - Diretor  de Administração e Finanças; 
Thomas Weber - Presidente; Cesar A. P. de S. Werneck Martins -  Vice-Presiden-
te; Cristiano Pio Nogueira - Diretor de Marketing; Guilherme Carames Beskow 
- Diretor de Operações; Luciana Maria de Lamare S.P.C Hashimoto - Diretora de 
Planejamento; Neide Fonseca S. Carvalho - Gerente da Contabilidade - CRC/RJ 
041737-0; Leandro Ferreira dos Santos - Contador CRC/RJ Nº 104181-O. 

Caixa Econômica Federal dificulta gestão do Seguro Dpvat
Processos permanecem com pendências junto ao recebimento da quantia estipulada

A Superintendência 
de Seguros Priva-
dos (Susep) anun-

ciou no primeiro trimestre 
através dos seus represen-
tantes legais, que a Caixa 
Econômica Federal, a nova 
gestora do Seguro Dpvat, 
iniciaria o atendimento e 
disponibilizaria a demanda, 
que se refere aos pedidos de 
indenização do seguro. São 
quase 220 mil vítimas que 
estão tendo seus direitos 
cerceados por uma gestão 
equivocada.

Segundo a CEF, em 
resposta a Procuradoria 
Geral da República em 
São Paulo, foram reali-
zadas 7.349 solicitações, 
onde apenas 663 haviam 
sido concluídas (deferi-
das ou indeferidas), en-
quanto 1.398 necessita-
vam do complemento da 
documentação.

Devido ao atraso no 
pagamento das indeniza-
ções referentes ao Seguro 
Dpvat, o presidente da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Assessoria 
às Vítimas de Trânsito 
(ABEAVT), Ariel Leão, e 
os membros da Diretoria, 
participaram na última ter-
ça-feira (13), de uma reu-
nião com os executivos da 
Diretoria Geral da Caixa, 

Matheus Neves, Edilson 
Vianna, Cintia Teixeira e 
Rodrigo Schekiera 

Problemas

E reunião teve o objeti-
vo de questionar: a inefi-
cácia na centralização do 
pedido do Seguro Dpvat 
pelo aplicativo; a defici-
ência no atendimento pre-
sencial nas agências físicas, 
por não ter um setor espe-
cífico para o atendimento, 
a falta de um Serviço de 
Atendimento ao Cliente 
0800, para gerar chamado 
e até dar baixa em pendên-
cias geradas pela gestora; a 
separação do processo do 
cadastro especificando as 
causas; a falta de um ca-
nal de ouvidoria; a falta de 
uma plataforma de cadas-
tro para pedido de indeni-
zação no portal da Caixa; 
a inexistência de uma pe-
rícia médica presencial; o 
atraso nos pedidos.

Também foi questionado 
a imposição da opção de re-
cebimento da indenização, 
obrigando a vítima a rece-
ber em uma conta digital, 
sendo a mesma com um li-
mite de R$ 600,00 de movi-
mentação, não cumprindo a 
Lei 14.075, de 22 de outu-
bro de 2020, citada no con-

trato da Caixa com a Susep, 
em seu inciso VI – limite 
total de ingressos mensais, 
no valor de até R$ 5 mil. E 
principalmente, pelo atraso 
no recebimento, em cima 
da quantia estipulada.

De acordo com o presi-
dente da ABEAVT, é preci-
so manter o foco e articular 
um atendimento que traga 
agilidade, tanto para quem 
acompanha o processo, 
quanto para os beneficiá-
rios. “Em janeiro de 2021, 
Susep e Caixa Econômica 
firmaram contrato, confor-
me decisão do Conselho 
Nacional de Seguros Priva-
dos.

Segundo explicou, toda 
dinâmica foi transformada e 
acabou que a viabilidade da 
entrada do processo e o rece-
bimento aos beneficiários, fi-
caram a cargo da Caixa Eco-
nômica. “Percebemos que 
a gestão de atendimento é 
burocrática e demorada, não 
só através de um aplicativo. 
Também existe a ineficácia 
referente ao pagamento das 
indenizações. É preciso dar 
continuidade aos questiona-
mentos em relação à melho-
ria do serviço e quais rumos 
serão tomados sobre essa 
morosidade, que já se arrasta 
desde o primeiro semestre de 
2021. A condução pela Caixa 

do jeito que se encontra atu-
almente se torna inviável! É 
preciso reestruturar a opera-
ção e liberar esses pagamen-
tos”.

Empresa especializad

Ainda na reunião com os 
executivos da CEF os re-
presentantes da ABEAVT 
relacionaram a necessidade 
emergencial da contratação 
de uma empresa especiali-
zada em regulação e análise 
de sinistros, a implantação 
das perícias médicas para 
realização dos exames pre-
senciais nos casos de inva-
lidez permanente, a criação 
de um portal no ambiente 
digital, como novo canal de 
acompanhamento.

Ressaltaram que assim será 
possível gerar um número de 
protocolo, o envio dos docu-
mentos e o acompanhamen-
to dos processos, sendo uma 
segunda opção, além do apli-
cativo Caixa Dpvat, que no 
início possuía inúmeras fa-
lhas, o aceite do cadastro dos 
processos através do procu-
rador, tanto nas agências fí-
sicas, quanto no ambiente 
digital e a estruturação de um 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente 0800 (SAC), específi-
co para o Seguro Dpvat.

Ariel Leão acrescenta que 

só o cadastro no aplicativo 
aos profissionais que pres-
tam consultoria junto ao 
processo, pode ser conside-
rado como uma mudança na 
para análise. “Infelizmente, 
de março até os dias atuais, 
a única transformação que 
foi acatada e incorporada à 
operação do Seguro Dpvat, 
foi acrescentar o cadastro 
voltado para o procurador, 

realizado em meados de 
abril. A operação ainda é fa-
lha e os milhares de pedidos 
de indenização encontram-
-se sem pagamento, fora do 
prazo legal de 30 dias para 
análise e conclusão. Milhares 
de beneficiários sem receber 
até o momento é incabível! 
Além das outras falhas ope-
racionais, que apresentamos 
durante a reunião”, concluiu.

Leilão da CEEE-T acontece nesta sexta-feira na B3

O leilão de aliena-
ção das ações 
ordinárias e pre-

ferenciais da Companhia 
Estadual de Transmissão de 
Energia Elétrica (CEEE-
-T), do Rio Grande do Sul, 
se realiza nesta sexta-feira, 

a partir das 11 h, na B3. 
Os estudos, modelagem da 
privatização e avaliação da 
companhia têm a coorde-
nação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

As ações representam 

66,08% do capital social 
total da CEEE-T, de titu-
laridade da Companhia Es-
tadual de Energia Elétrica 
Participações (CEEE-Par), 
e serão leiloadas em lote 
único, com valor mínimo 
estipulado em R$ 1,7 bi-

lhão. A empresa é respon-
sável pela operação e ma-
nutenção de mais de 6 mil 
km de linhas (5.900 km 
próprios) e mais de 15.700 
estruturas de transmissão 
(quase 15.300 próprias) que 
cobrem todo o Estado do 

Rio Grande do Sul, com um 
total de 69 subestações que 
somam potência instalada 
própria de 10.513 MVA.

Os estudos para o leilão 
foram supervisionados por 
equipes do governo do Rio 
Grande do Sul, com partici-

pação de técnicos da Secre-
taria do Meio Ambiente e 
Infraestrutura (Sema), Secre-
taria do Planejamento, Go-
vernança e Gestão (SPGG), 
Secretaria da Fazenda (Sefaz) 
e Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE).

Ariel Leão: ‘Percebemos que a gestão de 
atendimento é burocrática e demorada’
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