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Livre comércio da Asean 
ameaça supremacia ocidental
Único acordo do tipo assinado pela China

Os países da Associação 
de Nações do Sudeste 
Asiático (Asean) se uni-

ram com Japão, China, Coreia do 
Sul, Austrália e Nova Zelândia e 
fecharam um acordo para a for-
mação de um pacto comercial que 
deverá ser o maior do mundo e 
estar ativo a partir de 1º de janeiro 
de 2022. A Índia também fez par-
te das negociações para integrar o 
grupo, mas desistiu por temer que 
a redução das tarifas prejudicasse 
seus produtores.

Denominado de Parceria Eco-
nômica Abrangente Regional 
(RCEP), o grupo irá cobrir cerca 
de 30% da população mundial e 
do produto nacional bruto global, 
com a promessa de eliminar tari-
fas de importação sobre 91% dos 
bens, principalmente itens indus-
triais. Uma das características em-
blemáticas da parceria é que trata-
-se do único grande acordo de livre 
comércio assinado pela China.

Segundo Marcelo Godke, advo-
gado especialista em Direito Em-
presarial e Societário, professor 
do Insper e da FAAP e sócio do 
escritório Godke Advogados, o 
acordo pode, mais uma vez, colo-
car o centro do poder econômico 
na Ásia. “Já tivemos uma ameaça 
do Japão nos anos 80, depois vie-
ram os chamados Tigres Asiáticos 
e agora é provável que a gente veja 
uma aceleração do crescimento da 
Ásia, que vai passar para um novo 
patamar, tanto nos cenários eco-
nômico e comercial e até no po-
lítico, porque sabemos que poder 
econômico atrai poder político”, 
analisa Godke.

Para o professor, como o acor-
do vai abranger uma boa parte 
da população e da produção in-
dustrial do mundo, deverá ter um 
impacto enorme, acelerando o co-
mércio nesses países, que já con-
tam com altas taxas de crescimen-
to. “O acordo deve impulsionar 

ainda mais o posicionamento da 
China como potência econômica 
mundial, com a queda de barrei-
ras comerciais e a retomada de 
um crescimento econômico acele-
rado. Sem dúvida, será uma zona 
de livre comércio importantíssi-
ma, que tem o poder, inclusive, de 
ameaçar a supremacia econômica 
e geopolítica ocidental”.

A Índia, apesar de não fazer 
parte desse novo pacto, tem um 
acordo de livre comércio com a 
Asean. O professor chama a aten-
ção para o fato de China e Índia 
serem as duas maiores populações 
do mundo, com mais de três bi-
lhões de pessoas. “O crescimento 
populacional econômico indiano 
é acentuado e muitos especialis-
tas na Europa e nos Estados Uni-
dos enxergam a Índia como uma 
potência que vai bater de frente, 
sendo um contraponto importan-
te com a China, alterando o atual 
padrão da geopolítica mundial”.

Omicron se espalha pelo mercado financeiro
Bolsas caem com especulação sobre efeitos da variante

Os principais mercados 
de ações despenca-
ram nesta sexta-feira 

em meio a preocupações sobre a 
nova variante de Covid-19, deno-
minada Omicron, à qual os cien-
tistas ainda não sabem se as va-
cinas existentes são eficientes. O 
primeiro caso da nova variante foi 
confirmado na Bélgica.

O índice de referência FTSE 
100 do Reino Unido (RU) caiu 
3,64%. O CAC 40 da França caiu 
4,75%, e o DAX alemão despen-
cou 4,15%. Nos Estados Unidos, 
os três principais índices derre-

teram: Dow Jones (DJIA) caiu 
2,5%, S&P500, 2,3%, e Nasdaq, 
2,2%. A Bolsa de Valores brasilei-
ra despencou 3,39%.

Entre as ações do mercado 
britânico, as do setor de aviação 
foram as mais atingidas, devido à 
decisão de vários países da Euro-
pa de proibir voos de vários países 
africanos, onde surgiu a Omicron.

“A descoberta de uma nova 
variante no sul da África, com a 
aparente capacidade de escapar 
das vacinas e se espalhar mais 
rapidamente do que a variante 
Delta, abalou os mercados e tur-

vou as perspectivas para a política 
monetária do Reino Unido”, disse 
um relatório emitido pela Oxford 
Economics, think tank do Reino 
Unido, citada pela agência de no-
tícias Xinhua.

Ulrich Kater, economista-chefe 
do Dekabank citado pelo jornal 
alemão Handelsblatt, disse que o 
surgimento de uma variante contra 
a qual as vacinas existentes são ine-
ficazes sempre foi o pior cenário 
absoluto nos mercados financeiros. 
Se isso acontecesse, os bloqueios 
seriam novamente esperados em 
vários países em todo o mundo.

Importação
de gasolina 
dobra em
12 meses

Com receio de um possível de-
sabastecimento de combustível 
no país, em setembro de 2021, o 
Brasil importou cerca de 119% 
a mais de valor de gasolina, em 
comparação ao mesmo período 
do ano anterior, de acordo com 
os dados divulgados pelo levanta-
mento da Logcomex, startup liga-
da ao comércio exterior.

A pesquisa também apontou 
que em setembro de 2020, o Bra-
sil importou mais de 151 milhões 
de litros de gasolina, que cor-
respondem a R$ 62 milhões; em 
setembro de 2021, foram impor-
tados 202 milhões de litros, que 
correspondem a R$ 137 milhões.

Para evitar o desabastecimento 
do setor, a Petrobras avalia au-
mentar o volume de importação 
de combustíveis, de acordo com 
fontes do setor. Nas análises, as 
equipes da estatal avaliam as pre-
visões de consumo, os preços a 
serem praticados, o nível de esto-
ques de importadores e distribui-
dores.

A Petrobras já elevou as impor-
tações de derivados em 116,1% 
no terceiro trimestre deste ano em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Nos 9 primeiros meses de 
2021, o avanço chegou a 86,3%.

Barril de 
petróleo desaba 
com receio
da pandemia

Os preços do petróleo nos EUA 
despencaram mais de 13% nesta 
sexta-feira devido a preocupações 
com a descoberta de uma nova 
variante do Covid-19 na África 
do Sul. O West Texas Intermedia-
te (WTI) para entrega em janeiro 
afundou US$ 10,24 para fechar a 
US$ 68,15 o barril na Bolsa Mer-
cantil de Nova York. O petróleo 
Brent para entrega em janeiro per-
deu US$ 9,53 dólares, ou 11,59%, 
para fechar em US$ 72,72.

Os dois futuros de petróleo de 
referência marcaram a queda mais 
profunda em um único dia desde 
abril de 2020.

O Reino Unido anunciou a 
proibição de voos de seis países 
africanos. O presidente dos EUA, 
Joe Biden, anunciou que os Esta-
dos Unidos imporiam restrições 
de viagens a oito países africanos 
devido à nova variante.

Classe A volta  
às compras
de joias e 
vestuário

Se ainda há um longo cami-
nho para a recuperação econô-
mica sustentável após o impacto 
da crise sanitária, já é possível 
vislumbrar uma retomada cres-
cente do consumo nas principais 
praças nacionais. É o que mostra 
pesquisa da Geofusion, empresa 
de inteligência geográfica no pa-
ís, nas oito cidades mais populo-
sas do Brasil – São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, 
Salvador, Fortaleza, Curitiba e 
Manaus – com base em três cate-
gorias de consumo: higiene e cui-
dados pessoais; vestuário; e joias 
e bijuterias.

De acordo com a pesquisa, o 
setor de vestuário vem demons-
trando uma capacidade de recu-
peração consistente, após amargar 
um dos piores resultados em 2020. 
A intenção de compras cresceu de 
forma equânime nas cidades pes-
quisadas: 67%. O salto, em valores 
absolutos, foi de aproximadamen-
te R$ 49,70 bilhões (2020) para R$ 
82,80 bi (2021).

As variações recaem sobre 
as classes sociais que têm ido às 
compras. São Paulo (40%), Rio de 
Janeiro (41%) e Brasília (56%) são 
as cidades em que a classe A mais 
consome esses produtos. Já em 
Manaus, as famílias de classe A 
respondem por 8% das compras; 
Salvador, 22%, Fortaleza, 24%; 
Belo Horizonte, 25%, e Curitiba, 
33%.

O estudo mostra também que o 
setor de joias e bijuterias também 
demonstra resultado positivo. A 
recuperação registrada é superior 
a 50% em algumas cidades.
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O Touro de Wall Street
Por Edoardo 
Pacelli

A escultura novaior-
quina do Charging 
Bull, o touro de 

Wall Street, é bem conhecida: 
muitos são os turistas que “va-
gam” pelo distrito financeiro 
em busca dessa figura para ti-
rar fotos e tocar no touro, por-
que, dizem, traz boa sorte. Mas 
poucas pessoas conhecem a 
incrível história por trás disso, 
uma história que quase parece 
um conto de fadas de Natal e 
estrelada por um escultor ita-
liano.

Tente imaginar os rostos 
surpresos dos corretores de 
Wall Street quando, na ma-
nhã de 16 de dezembro de 
1989, foram ao prédio da 

Bolsa de Valores e encon-
traram em frente à entra-
da, sob a árvore de Natal, 
uma escultura em bronze, 
representando um touro de 
mais de 3 toneladas e quase 
5 metros de comprimento, 
que ninguém havia enco-
mendado. E o mais engra-
çado é que, enquanto todos 
estavam tentando apurar 
quem seria o responsável 
pelo que foi, inicialmente, 
considerado uma piada, o 
autor estava, felizmente, 
perto da obra, distribuindo 
folhetos promocionais da 
sua atividade artística.

Este presente inesperado 
foi obra do escultor italiano 
Arturo di Modica, que, após 
o colapso da Bolsa de Valo-
res de 1987, decidiu realizar 

a estátua gastando a não tão 
modesta soma de US$ 360 
mil do seu próprio bolso 
para dar força e esperança 
às pessoas afetadas pelo de-
sastre financeiro.

A figura de um touro, em 
posição de ataque, não foi 
escolhida ao acaso: esse ani-
mal, na Bolsa de Valores, é 
considerado um símbolo da 
alta, ao contrário do urso, 
que denota uma queda.

Na noite de 15 de dezem-
bro, Arturo di Modica, aju-
dado por alguns amigos, co-
locou a escultura em frente 
ao prédio da Bolsa, sem ser 
visto pela polícia, mas ele 
não sabia que, daquele mo-
mento em diante, para ele e 
para a sua “criatura”, tudo 
teria mudado.

De repente, o artista ori-
ginário de Vittoria, uma pe-
quena cidade siciliana, que 
frequentou a Academia de 
Belas Artes de Florença e 
depois, aos 32 anos, mu-
dou-se para Nova York pa-
ra abrir seu próprio estúdio, 
tornou-se famoso, atraindo 
a atenção de jornalistas e da 
mídia de todo o mundo, que 
competia para entrevistá-lo.

Mas seu gesto também 
lhe deu alguns quebra-ca-
beças: os executivos da Bol-
sa de Valores não ficaram 
nada felizes com a estátua 
e ordenaram que fosse re-
movida. Porém, o sucesso 
retumbante da peça levou o 
Departamento de Parques e 
Recreação da cidade de No-
va York a optar pela trans-

ferência do Charging Bull 
próximo ao parque Bowling 
Green, no início da Broa-
dway Street.

É, portanto, uma história 
com final feliz para Arturo 
di Modica e para o seu touro, 
que, desde então, se tornou 
uma das principais atrações 
de Nova York e um símbo-
lo do capitalismo, mas não 
só: a escultura representava, 
também, uma forma de ce-
lebrar a América, uma terra 
cheia de oportunidades, on-
de até quem tinha começa-
do de baixo pode aspirar a 
ser um homem de sucesso, 
com pouco empenho e mui-
to espírito de iniciativa. Um 
pouco da história de Arturo 
di Modica, cujas obras estão 
agora expostas em todo o 

mundo.
Atualmente, o Charging 

Bull é uma das atrações 
mais fotografadas em Nova 
York, quase no mesmo ní-
vel da Estátua da Liberda-
de, tanto que, muitas vezes, 
é necessário fazer fila para 
fotografá-lo. Muitos turistas 
também procuram tocar os 
testículos, os chifres e o na-
riz do touro como auspício 
de boa sorte, enquanto as 
crianças gostam de montar 
nas suas costas. Portanto, 
não perca essa atração se 
você estiver passeando pelo 
Distrito Financeiro de No-
va York.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Fusões e aquisições no mundo corporativo ESG
Por Leonardo 
Barém Leite

O C a p i t a l i s m o 
Consciente, agre-
gado à maior 

coerência, transparência e 
responsabilidade global das 
empresas vem, felizmente, 
gerando transformações 
profundas na maneira de 
se conceber, criar, operar, e 
movimentar negócios.

Ainda que a questão da 
sustentabilidade não seja 
nova, é inegável que tem 
atraído mais atenção de to-
dos, e fazendo com que as 
empresas percebam que já 
não podem ignorar o quan-
to, e em que, impactam na 
sociedade e no Planeta. 
Mesmo indiretamente.

Dos stockholders aos 
stakeholders, todos preci-
sam ser inseridos na pauta 
ESG, que inclui, também 
os que não são atingidos ou 
afetados diretamente pelas 
empresas, mas que indireta-
mente são por elas impacta-
dos – os “no holders”.

O que ocorre em um 
bairro ou cidade, assim co-
mo nos países mais ou me-
nos próximos, de alguma 
forma afeta o sistema todo, 
tanto em questões humanas 
quanto ambientais, e tanto 
econômicas quanto merca-
dológicas, uma vez que es-
tamos todos conectados e 
interligados.

Essas percepções já es-
tão sendo consideradas por 

muitos como capazes de 
revolucionar o mundo cor-
porativo, que percebe que o 
antigo hábito de se pensar 
apenas em seus próprios 
projetos e negócios, sem 
considerar o contexto, pode 
estar com os dias contados.

Empresas e negócios são 
extremamente dinâmicos 
e estão sempre buscando 
oportunidades e maneiras 
de crescer e conquistar no-
vos mercados – por vezes, 
precisam até mesmo rein-
ventar-se. Esse contexto 
torna mais complexos, tam-
bém, os cenários de fusões 
e aquisições.

Dos pequenos aos gran-
des grupos, dos recém-nas-
cidos aos já maduros, de 
todos os segmentos e mer-
cados, é sempre importan-
te avaliar sinergias, amplia-
ções e reduções de foco e 
de operações, “monitorar” 
fornecedores, parceiros e 
concorrentes, assim como 
iniciativas de moderniza-
ção; e também a chegada 
de novos “players”. Espe-
cialmente no tocante a ne-
gócios e práticas que sejam 
efetivamente sustentáveis. 
Essas questões costumam 
levar, em muitos casos, a 
movimentos de M&A.

Avaliar oportunidades 
empresariais que talvez se-
jam atrativos agora envolve, 
também, considerar, de que 
maneira possíveis “targets” 
ajudam ou atrapalham a 
realidade ESG, da própria 

atratividade ao valuation, 
passando pela amplitude 
e profundidade da due di-
ligence (que agora precisa 
considerar, também, parcei-
ros, fornecedores e terceiri-
zados), chegando à opera-
ção inteira.

Possíveis compras ou 
associações já não podem 
ignorar que tais movimen-
tos podem vir a prejudicar 
a empresa compradora, se 
com o tempo ficar com-
provado que a empresa alvo 
(ou seus parceiros) contem-
plam práticas contrárias ao 
conceito básico de sustenta-
bilidade.

As organizações que pre-
tendem seguir ativas e, ao 
menos, manter sua com-
petitividade, precisam estar 
sempre atentas e buscar 
alternativas para manuten-
ção de marketshare e valor 
de mercado, ou ajustes em 
seus modelos de negócios 
– sendo cada vez mais im-
pactadas pelo desafio da 
sustentabilidade, envolven-
do também cuidado com as 
compras e as parcerias.

Há alguns anos esse desa-
fio tem ganhado ainda mais 
complexidade com a feste-
jada chegada do conceito e 
da mentalidade ESG, que 
cobra inovação mais firme e 
efetiva, e modernização do 
modelo de negócio das em-
presas; não bastando ape-
nas crescer ou conquistar 
mercados temporários (sem 
sustentabilidade plena).

Empresários, executivos, 
investidores e consultores, 
dentre outros, sabem que 
a inovação meramente tec-
nológica, assim como a tra-
dicional busca permanente 
pela redução de custo, e pe-
lo aumento de margens, já 
não convencem os merca-
dos, que agora esperam que 
as empresas se tornem mais 
conscientes, responsáveis e 
efetivamente sustentáveis 
(no sentido mais amplo e 
global que existe) – em to-
dos os seus movimentos.

Negócios tradicionais 
ou modernos, incluindo as 
startups, perceberam que 
já não se pode chamar de 
inovação iniciativas que 
busquem apenas retorno 
financeiro, assim como as 
que apenas foquem em au-
tomação, e/ou que usem 
mais sistemas, softwares, 
aplicativos, algoritmos ou 
robôs, e mesmo inteligência 
artificial. Em função disso, 
vendedores e compradores 
de negócios precisam rea-
valiar suas práticas, que po-
dem ajudar ou destruir ope-
rações, pois empresas até 
mesmo “baratas” podem se 
tornar problemas enormes.

Uma empresa que se 
considere consciente e sus-
tentável pode colocar “tudo 
a perder” se tiver entre seus 
fornecedores, parceiros e 
“terceirizados” organiza-
ções que não se preocupam 
efetivamente com os pilares 
ESG – e isso inclui as ope-

rações de M&A que podem 
“trazer problemas para den-
tro de casa”.

Ignorar (também em seus 
movimentos) a pressão pe-
la melhoria da governança 
corporativa, assim como o 
aumento do respeito aos di-
reitos humanos e sociais, e, 
ainda, todo o contexto am-
biental, tanto nas operações 
diretas das empresas, quan-
to nas indiretas, incluindo 
terceirizados, fornecedores 
e parceiros, já não é pos-
sível. E quem tentar se es-
conder da nova realidade, 
ou realizar compras sem o 
devido cuidado, tende a pa-
gar altos preços, já no curto 
prazo.

O momento demanda 
inovação efetiva no modelo 
de negócios e a construção 
da sustentabilidade plena, 
o que inclui maior atenção 
aos processos internos nas 
empresas, a priorização de 
investimentos e de inicia-
tivas que realmente incor-
porem o conceito ESG na 
prática do dia a dia, bem 
como maior e melhor se-
leção, e acompanhamento, 
de terceiros e de potenciais 
empresas-alvo.

Nas fusões e aquisições 
atuais, as operações aprova-
das nos testes de atrativida-
de e valuation já envolvem 
não apenas due diligence 
mais ampla, como citamos, 
mas também contratos, 
cláusulas e negociações 
bem mais complexos sobre 

sustentabilidade, práticas 
sociais, humanas e ambien-
tais.

Na mesma linha as garan-
tias, assim como a amplitu-
de, os valores e os prazos de 
indenizações estão sendo 
ampliados para que, se ne-
cessário, cubram ao menos 
parte das perdas – inclusive 
de mercado e de imagem.

As empresas sabem que 
cada vez mais, seus movi-
mentos são acompanhados 
e avaliados por todos em 
seus mercados, e que as 
pressões (inclusive de par-
ceiros e dos consumidores) 
incluem suas subsidiárias, 
investidas, compras ou as-
sociações.

Nesse sentido, os investi-
dores, executivos, fundos e 
bancos de investimento que 
estão sempre considerando 
operações de M&A sabem 
que as pressões dos merca-
dos pela inovação e por par-
cerias, associações e com-
pras consideram o conceito 
ESG em todas as etapas.

Contar com o apoio de 
equipes multidisciplinares 
para ajudar a selecionar e 
a considerar opções de ne-
gócios tem ajudado muito 
as empresas efetivamente 
preocupadas com a susten-
tabilidade a manter e a gerar 
valor, mas a falta de cuidado 
pode destruir empresas ra-
pidamente.

Leonardo Barém Leite é sócio sênior 
do escritório Almeida Advogados.
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Falta de servidores traz 
prejuízo, inclusive financeiro

O governo se comprometeu com o Supremo a di-
minuir a fila de segurados do INSS. Para isso, o 

prazo para concluir os processos dobrou para 90 dias. Se 
não cumprido, dez dias depois começa a pagar juros ao 
segurado. A fila passa de 1,8 milhão de pessoas, e, como a 
mão de obra necessária não foi contratada, o acordo ficou 
só no papel.

A demora tem, além de custo social, um custo finan-
ceiro, estimado pelo Estadão em R$ 11 bilhões em 2022. 
Dinheiro que vai engrossar os precatórios dos anos 
seguintes. Quando o ministro Paulo Guedes se diz sur-
preendido pelos altos valores a pagar por dívidas reconhe-
cidas pela justiça, só está confessando o próprio fracasso.

Estudo do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra 
que, seguido o processo administrativo normal, com um 
número de servidores suficiente para evitar o acúmulo de 
pedidos, o custo por processo seria de pouco mais de R$ 
700. Indo pelo caminho da via judicial, devido à demora, 
o valor pula quatro vezes, para R$ 3 mil. Dos cerca de 35 
milhões de benefícios pagos pelo INSS, aproximadamente 
5 milhões correspondem a decisões judiciais.

Não se trata de fatalidade, herança maldita ou implicân-
cia do STF. O que ocorre é fruto da política do Estado 
mínimo e ineficiente implantada, especialmente, nos 
últimos 6 anos. Política que se materializa em escolas sem 
manutenção, hospitais lotados e segurança insuficiente. 
Um projeto, diria Darcy Ribeiro. No caso específico, pio-
rado pelo projeto reeleitoreiro.

Satisfeitos

Um grupo de 185 empresas nacionais atingiram os 
indicadores mais altos de satisfação dos clientes do portal 
Reclame Aqui. A Chatuba foi a única empresa no seg-
mento de materiais de construção a conquistar o selo no 
Rio de Janeiro.

Terceira geração

As empresas familiares representam 85% dos negó-
cios no Brasil. Porém, segundo a Pesquisa de Empresas 
Familiares, da PWC, apenas 12% chegam à 3ª geração. 
O assunto é tema do encontro promovido nesta terça-
feira pela RJ Investimentos, assessoria de investimentos 
vinculada ao Modalmais, com palestra de Nelly Potter, 
Head de Wealth Planning na RJ Investimentos. Partici-
parão também o CEO do Modalmais, Cristiano Ayres, e 
o economista-chefe, Álvaro Bandeira. O evento exclusivo, 
no Hotel Copacabana Palace, reunirá 18 empresários.

Felicidade se compra

O slogan da Amazon Brasil é uma homenagem ao con-
sumismo: “Compre agora, sorria mais”.

Rápidas
Até 30 de dezembro, o Conselho Regional de Adminis-

tração do Rio (CRA-RJ) concederá até 100% de desconto 
em juros e multas aos profissionais e empresas registrados 
para regularizar débitos anteriores a 2021. Para isso, é 
preciso acessar a área exclusiva pelo link sistemacrarj.com.
br *** “Captação de Recursos e Renegociação de Dívi-
das” será realizado no dia 30, 9h, com Estevão Seccatto, 
da FIA Business School, e Patrícia Ramos, da Confirp. 
Inscrições: materiais.confirp.com/workshop-captacao-de-
recursos-e-renegociacao-de-dividas-30-11-2021 *** Gus-
tavo Raposo é o novo vice-presidente Financeiro e CFO 
da Prudential do Brasil. Ele substitui Thereza Moreno, 
que parte para a área de Inclusão e Diversidade para a 
América Latina na Prudential International Insurance.

FATOS &
COMENTÁRIOS
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS 

Aumento no valor do Juros sobre o Capital Próprio por ação  
declarado em 16 de novembro de 2021

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, 
conforme deliberado pelo Conselho de Administração do Banco Modal 
S.A. (“Companhia”) em reunião realizada em 16 de novembro de 2021, 
foi aprovada a proposta da administração de distribuição e pagamento de 
Juros sobre o Capital Próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 2022, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 36 do 
Estatuto Social da Companhia, com base no lucro apurado no período, no 
montante total bruto de R$ 17.999.444,31 (dezessete milhões, novecentos 
e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais e trinta e 
um centavos). Em decorrência da recente recompra de Units realizada nos 
termos do programa de recompra em vigor, o montante de Juros sobre o 
Capital Próprio por ação sofreu pequeno aumento em relação ao montante 
constante no Aviso aos Acionistas datado de 16 de novembro de 2021 e 
passa a ser equivalente a R$ 0,026274 por ação ordinária e preferencial 
(R$ 0,078821 por Unit), que após deduzido o valor relativo ao Imposto de 
Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam 
o montante líquido de R$ 15.299.527,66  (quinze milhões, duzentos 
e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e seis 
centavos), equivalentes a R$ 0,022332 por ação ordinária e preferencial  
(R$ 0,066997 por Unit), com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. 
Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os acionistas constantes da 
base acionária da Companhia em 19 de novembro de 2021 (inclusive). 
A partir de 22 de novembro de 2021 (inclusive), as ações da Companhia 
passaram a ser negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”. Os Juros 
sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 01 de 
dezembro de 2021, e imputados integralmente aos dividendos obrigatórios 
a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2021, sem 
nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 05.509.265/0001-33

Edital de Convocação de Assembléia Geral
Instituição de Condomínio de Construção e Outras Deliberações. Av das 
Américas, 1685, Torre H, Lote 6 do Pal 43.897 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro.  
A Capital 1 Investimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 05.509.265/0001-33, com 
sede em Brasília – DF no SBN Lote III-C, na condição de proprietária de 365 unidades 
imobiliárias que representam 80,21% das unidades totais e 80,76% das frações 
ideais, das Torre H, Lote 06 do PAL 43897, Av. das Américas, 1685, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, na forma da Lei 4.591/64, convoca os demais proprietários, e titulares 
de direitos aquisitivos, Com Título Registrado nas Respectivas Matrículas, ou que 
detenham reconhecimento de seu direito, judicialmente ou por parte da Massa Falida 
da Desenvolvimento Engenharia Ltda, para a realização de Assembléia Geral, a se 
realizar no dia 08 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, em primeira convocação, 
com o quórum mínimo de 50% dos condôminos, e no dia 11 de dezembro de 2021,  
às 10:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
condôminos, conforme artigo 49 da Lei 4.591/64, no seguinte endereço: Av. das 
Américas, n. 1.685, 1º subsolo, da Torre “H”, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 
para tratar da seguinte pauta: 1) Formalização da destituição da incorporadora 
Desenvolvimento Engenharia Ltda (Massa Falida), e instituição do condomínio 
de construção (Art. 31F, §§ 1o, 11, e art 43, III, VI e VII, e 49, da Lei 4.591/64);  
2) Reinício das obras, e prosseguimento da incorporação, na forma do artigo 48 da  
Lei 4.591, instituindo-se regime de afetação (artigo 31-F); 3) Aprovação da Convenção 
do Condomínio, contemplando normas para o período de obra (condomínio de 
construção), e para o período posterior à conclusão (condomínio de utilização), 
elegendo-se comissão de representantes (3 membros) e síndico; 4) Apresentação e 
aprovação do projeto de modernização de fachadas, ampliação de estacionamento, 
e detalhamento das áreas comuns, com ratificação das providências já tomadas 
perante a Secretaria de Urbanismo do Rio de Janeiro; 5) Reconhecimento de crédito 
da condômina Capital 1 Ltda, perante o Condomínio de Construção, e definição 
de forma de quitação do mesmo, relativo a despesas incorridas até o momento, 
com: a) recuperação estrutural, b) conservação e manutenção d) contas de 
consumo e) demolições e retirada de material f) compra e instalação de elevadores 
g) itens diversos, 6) Apresentação de orçamento inicial, e fixação das respectivas 
contribuições condominiais, esclarecendo-se os condôminos sobre o regime jurídico 
do condomínio de construção, e a obrigatoriedade de pagamento da cota de obra 
em igualdade de condições, independentemente dos valores pagos à incorporadora 
falida; 7) Legitimidade para integrar o condomínio de construção, e participar 
nas assembléias (proprietário/ promissário comprador/ cessionário/ promissário 
cessionário/ espólio; 8) Assuntos gerais. As decisões obrigam a todo, sendo 
fundamental o comparecimento de todos; Os documentos relativos aos assuntos a 
serem tratados na Assembléia podem ser consultados e baixados pela internet no 
link: https://cutt.ly/torreh. Com a finalidade de se manter a ordem dos trabalhos,  
será permitido o ingresso e participação na Assembléia, apenas do titular do direito 
sobre a unidade imobiliária, e  mais um acompanhante; É admitida a representação 
por procuração, com instrumento público ou particular, nesse último caso com 
reconhecimento de firma por semelhança. Atenciosamente, 

Rio de Janeiro, 29 de novembro. de 2021.
CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Inflação poderá chegar a 11%?
Presidente do BC: pico está próximo do fim

Desbloqueio dos 
bens de Lula

Por maioria de três vo-
tos a um, a Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu, nesta 
sexta-feira, desbloquear os 
bens do ex-presidente Lu-
la (PT) após recursos da 
defesa do petista. 

Os ministros concorda-
ram que a Justiça Federal 
de Curitiba não poderia 
ter mantido o bloqueio 
após o Supremo, no início 
do ano, declarar o juízo in-
competente para julgar e 
processar as ações relacio-

nadas ao Tríplex de Gua-
rujá (SP).

À época, foram anuladas 
as condenações contra Lu-
la, mas a 13ª Vara Federal 
de Curitiba, com decisão do 
juiz Luiz Antonio Bonat, 
decidiu manter os bens do 
ex-presidente bloqueados. 
De acordo com os advoga-
dos do ex-presidente, o juiz 
estava descumprindo de-
cisão do Supremo, que de-
terminou que os autos dos 
processos fossem enviados 
para o Distrito Federal.

Apenas Edson Fachin, 
que contraditoriamente de-
feriu a liminar tornando a 
Justiça de Curitiba incom-

petente para julgar Lula 
no caso do tríplex, votou a 
favor de Bonat. Os minis-
tros Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes e Kássio 
Nunes Marques votaram 
contra o bloqueio dos bens. 
A Segunda Turma do STF 
está sem um ministro desde 
que Cármen Lúcia foi para 
a Primeira Turma 

Paulo Freire: 
Livro dos Heróis

A Comissão de Educa-
ção (CE) aprovou em de-
cisão terminativa, o PLS 

148/2017, que inscreve o 
nome de Paulo Freire no Li-
vro dos Heróis e Heroínas 
da Pátria. O relator, Paulo 
Rocha (PT-PA), lembrou 
dos diversos prêmios rece-
bidos pelo educador, que 
são “capazes de engrande-
cer e envaidecer qualquer 
nação”.

Já Zenaide Maia (Pros-
RN) destacou o método 
de alfabetização de adultos 
desenvolvido por Freire na 
cidade potiguar de Angicos. 
O projeto, de autoria da ex-
senadora Fátima Bezerra, 
segue para análise da Câma-
ra dos Deputados, segundo 
a Agência Senado.

O presidente do 
Banco Central 
(BC), Roberto 

Campos Neto, afirmou nes-
ta sexta-feira que o pico da 
inflação está próximo do 
fim, com melhora a par-
tir do ano que vem. “Está 
perto – olhando 12 meses 
– de ver o topo (da infla-
ção), e a gente entende que, 
a partir do ano que vem, vai 
ver uma melhora”, disse ao 
participar de evento virtual 
com empresas do mercado 
imobiliário, promovido pe-
lo Sindicato da Habitação 
de São Paulo (Secovi-SP).

Campos Neto disse que 
o BC imaginava, “em algum 
momento”, que o auge da 
inflação seria em setembro, 
mas isso não ocorreu, pois 
“choques de energia vieram 
de forma consecutiva, sur-
preendendo a todos”, e do 
aumento da gasolina subindo 
na bomba, puxado pelo eta-
nol.

O mercado financeiro, 
na última segunda-feira, fez 
uma projeção de que o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, subirá de 9,77% para 

10,12% neste ano. Mas como 
a inflação está generalizada 
em todos os setores da eco-
nomia, segundo o próprio 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) na 
divulgação dos últimos índi-
ces, já é esperado que além de 
atingir a casa de dois dígitos 
a inflação ultrapasse os 11% 
no final do ano.

PIB menor

O presidente do BC tam-
bém afirmou nesta sexta-
feira que a instituição deve 
piorar sua projeção para o 

crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país) em 
2022, mas não na magnitu-
de apontada pelo mercado 
em suas últimas estimativas.

A última conta do BC, 
de alta de 2,1%, será pro-
vavelmente revista para 
baixo, disse, “mas não tão 
baixo” como a mediana em 
expectativas de agentes do 
mercado. No último bole-
tim Focus, a perspectiva do 
mercado era de crescimento 
de apenas 0,7% para a eco-
nomia brasileira em 2022

Líder em e-commerce, Correios investe na Black Friday
O presidente dos Cor-

reios, Floriano Peixoto, dis-
se que a estatal está pronta 
para atender a demanda de 
encomendas resultante da 
Black Friday, que ocorreu 
nesta sexta-feira. Peixo-
to destacou a capilaridade 
da estatal, bem como sua 
condição de maior opera-
dor logístico do comércio 
eletrônico do país. “A Bla-
ck Friday tem sido, nos úl-
timos anos, uma experiên-
cia exitosa na empresa. Os 
Correios estão se preparan-
do há meses para esta data. 
Nosso objetivo é repetir a 
boa performance dos últi-
mos anos com o acréscimo 

da experiência que tivemos. 
A cada ano, batemos novos 
recordes”, afirmou.

Segundo a assessoria da es-
tatal, os Correios têm investi-
do cada vez mais no aumen-
to da qualidade operacional 
e capacidade logística, para 
absorver o pico da demanda 
previsto para as datas pro-
mocionais de fim de ano sem 
ampliar o prazo das entregas, 
inclusive para atender às ex-
pectativas de crescimento do 
comércio eletrônico nesse 
período. A estatal também 
oferece soluções formatadas 
especialmente para o comér-
cio eletrônico. “Os Correios 
têm a liderança da logística 

do e-commerce no Brasil e 
estão sempre aprimorando 
os seus serviços. É isso que 
garantimos para a Black Fri-
day 2021: estamos prontos e 
com a atenção plenamente 
voltada para entregar a me-
lhor experiência aos clientes”, 
disse o diretor de Negócios 
dos Correios, Alex do Nas-
cimento. “Nosso objetivo é 
prestar os melhores serviços 
às empresas e oferecer a me-
lhor experiência a vendedo-
res e compradores”.

“Estamos realizando 
uma nova onda de automa-
ção de processos na empre-
sa. Vamos automatizar mais 
nove centros de tratamento 

e estamos comprando má-
quinas muito mais moder-
nas, inclusive específicas 
para atender os centros de 
tratamento internacionais”, 
disse o diretor de Opera-
ções da empresa, Carlos 
Henrique de Luca Ribeiro.

O aumento da capacida-
de da carga aérea para che-
gar mais rapidamente nas 
regiões Norte e Nordeste 
também é uma das apos-
tas da empresa. “Seremos 
o único operador logístico 
do Brasil a oferecer prazo 
expresso para a maioria dos 
estados do Norte e Nordes-
te”, disse o diretor de Ope-
rações.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de novembro de 2021

O sucesso da COP26 
depende de cada um de nós

Embora muitos tenham apontado para o progresso 
da COP26, que, após duas semanas, terminou em 

Glasgow no último dia 13 de novembro, ainda estamos 
longe de conseguir a estabilização da temperatura global 
em 1,5 grau. Os líderes mundiais de quase 200 países se 
uniram nos esforços globais para enfrentar as mudanças 
climáticas, havendo sido destacadas quatro importantes 
realizações: no que diz respeito à adaptação aos impactos 
dessas mudanças, agora consideradas tão importantes 
quanto a redução de emissões; de um apoio financeiro 
maior aos países em desenvolvimento de acordo com as 
metas propostas no Acordo de Paris; a redução urgente 
das emissões concentrada em um sistema de tecnologias 
avançadas para distribuição de energia limpa; e, final-
mente, a implementação do artigo 6 do Acordo de Paris 
relativo aos mercados de carbono.

Todavia há muito para ser feito, e um sistema de coop-
eração internacional é essencial. Refletindo sobre a tarefa 
à frente, o presidente da COP26, Alok Sharma, disse: 
“Podemos agora dizer com credibilidade que mantivemos 
1,5 grau vivo. Mas seu pulso é fraco e ele só sobreviverá 
se cumprirmos nossas promessas e traduzirmos os com-
promissos em ações rápidas. [...] A partir daqui, devemos 
agora avançar juntos e cumprir as expectativas estabele-
cidas no Pacto pelo Clima de Glasgow e eliminar a vasta 
lacuna que permanece. Porque, como nos disse a primei-
ra-ministra Mia Mottley no início desta conferência, para 
Barbados e outros pequenos Estados insulares, ‘dois graus 
é uma sentença de morte’. Depende de todos nós susten-
tar nossa estrela guia de manter 1,5 grau ao alcance e con-
tinuar nossos esforços para fazer o fluxo financeiro fluir e 
impulsionar a adaptação. Depois da dedicação coletiva que 
gerou o Pacto pelo Clima de Glasgow, nosso trabalho aqui 
não pode ser perdido.”

Em relação ao Brasil, diante dos índices do desmat-
amento da Amazônia ao longo dos últimos anos, que 
chegou em 2020 a ser 176% maior do que o compromisso 
assumido, podemos dizer que será difícil alcançar as metas 
prometidas de zerar o desmatamento e degradação das 
terras bem como diminuir em 50% as emissões de CO2 
até 2030.

Um grande passo da COP26 foi o de nomear 28 povos 
indígenas de cada uma das sete regiões socioculturais indí-
genas da ONU e compartilhar experiências dos especialis-
tas indígenas com os governos. Afinal, os povos indígenas 
administram mais de 80% da biodiversidade remanescente 
do planeta. Também foi reconhecido o papel dos jovens, 
das mulheres, da sociedade civil e comunidades locais na 
ação urgente pelo planeta. A capacidade de mobilização 
e luta desses atores e seus conhecimentos passam a ser 
somados para estabilizar o sistema climático global.

Apesar dos avanços, a visão do futuro não é promis-
sora. É preciso parar com o desmatamento ilegal, com 
a abertura de novas fronteiras de atividades agropasto-
ris com o uso de fogo e derrubada de árvores, ou seja, 
é preciso repensar os usos e aproveitamento dos solos, 
bem como refletir acerca da riqueza da biodiversidade. 
Os “rios voadores” formados pelas correntes de umidade 
vindas da Amazônia precisam voltar a fluir com a mesma 
intensidade, sem os quais o regime de chuvas no Brasil e 
até mesmo em outros países vizinhos ficam prejudicados, 
podendo ocasionar a desertificação.

A única certeza de Glasgow é que não cabe apenas aos 
governos, mas a cada um de nós implementar individual 
ou coletivamente as ações para responder às mudanças 
climáticas e talvez assim anunciar um grande sucesso da 
COP27, a ser realizada no próximo ano no Egito, o que 
importará significativamente para as presentes e futuras 
gerações.

Ecia Irmãos Araujo Engenharia Comércio S.A. Companhia Fechada
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 / NIRE: 33.3.0015817-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Ecia Irmãos Araujo Engenharia Comércio 
S/A. (“Cia.”) para que se reúnam em AGE da Cia. a ser realizada sob a forma 
exclusivamente presencial, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 
81, de 10/06/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e In-
tegração - DREI, às 12h00 do dia 03/12/2021, na sede da Cia., localizada na 
Cidade e Estado do RJ, na Rua General Ivan Raposo, 431 (parte), Barra da 
Tijuca, CEP 22.621-040, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem 
do Dia: (i) Redução do capital social da Cia., no valor de até R$20.000.000,00 
(vinte milhões de reais), em conformidade com o disposto no art. 173 da Lei 
6.404/1976, por julgar o capital social excessivo em relação ao objeto social da 
Cia., com a correspondente modificação do Art. 5 do Estatuto Social da Cia.; 
(ii) Avaliar a conveniência de promover - ou não - o cancelamento de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Cia., no contexto 
da redução de capital deliberada no item (i) acima; (iii) Deliberar sobre a forma 
de restituição aos acionistas dos valores correspondentes à redução de capital, 
analisando a viabilidade e consequentemente escolhendo entre a restituição 
“em dinheiro” ou “em bens imóveis contabilizados na Cia.; (iv) Deliberar sobre 
o inventário dos bens imóveis contabilizados na Cia., que, conforme o caso, se-
rão atribuídos aos acionistas como restituição e pagamento no contexto da Re-
dução de Capital pretendida, aprovando-se - inclusive - os respectivos valores 
atribuídos a cada um deles; (v) Ratificar a contratação de empresa de auditoria 
Auditasse Auditores Independentes S.S. (CNPJ-ME: 42.185.769/0001-71) para 
acompanhamento e supervisão dos trâmites do sorteio; (vi) Deliberar sobre o 
critério de atribuição, por sorteio, de cada imóvel constante do inventário dos 
bens imóveis contabilizados na Cia., que, conforme o caso, serão atribuídos 
aos acionistas como restituição e pagamento no contexto da Redução de Ca-
pital pretendida; (vii) Realizar o sorteio dos quinhões de bens imóveis contabili-
zados na Cia. a serem atribuídos aos acionistas como restituição e pagamento 
no contexto da Redução de Capital pretendida; (viii) Consignar o resultado final 
da distribuição dos bens imóveis entre os acionistas como consequência da 
restituição no âmbito da Redução de Capital pretendida; (ix) Caso necessário, 
cessões e transferências entre os acionistas de ações de emissão da Cia., de 
modo a preservar, após a redução de capital objeto da presente Assembleia, 
as mesmas participações acionárias que cada acionista detinha na Cia. antes 
da redução de capital; (x) Aprovar a assunção pela Cia. da obrigação de pagar 
todos os custos e despesas com o registro e transferência da titularidade dos 
imóveis da Cia. para os respectivos acionistas que venham a recebê-los como 
resultado do sorteio (notadamente custos com cartório, escritura, certidões e 
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, caso aplicável); e (xi) Au-
torizar a Diretoria da Cia. a assinar documentos e praticar todos os atos úteis, 
necessários e/ou convenientes à formalização da transferência da titularidade 
dos imóveis da Cia. no contexto da Redução de Capital pretendida, de acordo 
com o que foi discutido na AGE. A Cia. esclarece que: (a) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Cia., os documentos relacionados a este 
Edital de Convocação e pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE, 
inclusive, mas não apenas, a Planilha referente ao inventário dos bens imóveis 
contabilizados na Cia., que, conforme o caso, serão atribuídos aos acionistas 
como restituição e pagamento no contexto da Redução de Capital pretendi-
da; e (b) para participação na AGE, os acionistas deverão apresentar à Cia. 
os documentos de identificação referentes aos acionistas, sendo que: (b.i) no 
caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os 
documentos de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qual-
quer dos acionistas desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, 
§1º, da Lei 6.404/76, representá-lo na AGE, será necessária a apresentação 
com 24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com 
reconhecimento de firma do outorgante.RJ, 24/11/2021. Ecia Irmãos Araujo 
Engenharia Comércio S/A.

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 / NIRE 33300303677

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Reit”), inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81, em observância ao artigo 12 de 
seu Estatuto Social e na forma do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/1976, 
vem pela presente, convocar os seus acionistas, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que ocorrerá no próximo dia 02 de dezembro de 2021, 
às 14:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema,  
Rio de Janeiro, em primeira convocação, observando o quórum estatutário, 
para deliberar sobre a alteração de Estatuto Social nos moldes definidos no 
item (i) da Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração do artigo 2º de seu Estatuto 
Social para a modificação do endereço de sede da Reit, que passará a ser à 
Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,  
CEP 22.410-000, consoante modificação redacional abaixo proposta:  
“Art. 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22410-000. A sociedade poderá abrir e fechar filias, 
sucursais, outros estabelecimentos no Brasil e/ou no exterior, mediante 
prévia aprovação da Diretoria.”. A deliberação constante no item (i) da 
Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de acionistas que 
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito 
a voto, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto Social da Reit.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021.
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JOIAS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 09.410.353/0001-34

ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPA
Pelo presente Edital de Divulgação de Chapa, faço saber que foi registrada
a seguinte chapa concorrente às eleições no Sindicato do Comércio Varejista
de Joias do Município do Rio de Janeiro para composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados junto ao Conselho de Representantes da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de
Janeiro – Fecomércio-RJ a que está filiado, bem como seus suplentes, para
mandato de 12 de março de 2022 a 11 de março de 2026, conforme edital
publicado no Monitor Mercantil, no dia 08 de novembro de 2021: DIRETORIA
– Efetivos: Presidente: Gabriel André Sauer; Secretário Geral: Rafael Lee
Sauer Eisenberg; Tesoureiro: Armando Gomes; Suplentes: Leandro Cupello
Freitas, Eduardo Vaks CONSELHO FISCAL – Efetivos: Rafael Zilberman,
Alexandre Jorge de Carvalho Teixeira, Nicolas Georges Farah Neto;
Suplentes: Bárbara Rodrigues Herrmann, Gabriel Gurivitz Laranjeira;
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FECOMÉRCIO-RJ – Efetivos:
Alexandre Jorge de Carvalho Teixeira, Gabriel André Sauer; Suplentes:
Armando Gomes, Rafael Zilberman. Rio de Janeiro, 29 de novembro de
2021. A.) Gabriel André Sauer–Presidente

Maricá ganhará parque industrial 
e Terminal de Ponta Negra 

No Rio energia solar permite atrelar  
CPF em mais de uma conta de luz

A Prefeitura de Ma-
ricá e o Governo 
do Estado do Rio 

de Janeiro assinaram nesta 
sexta-feira, durante a Expo 
Maricá, no shopping Boule-
vard, acordo de cooperação 
com o objetivo de imple-
mentar o Parque Industrial 
de Maricá e o Terminal de 
Ponta Negra (TPN) e con-
solidar arranjos produtivos 
locais, a partir do gás natural, 
por meio de planejamento 
estratégico, estudos e proje-
tos de integração da infraes-
trutura disponível na região.

“O Parque Industrial 
de Maricá e o Terminal de 
Ponta Negra são elementos 
de infraestrutura logística 

estratégicos e fundamentais 
para o crescimento econô-
mico do estado”, afirmou o 
governador Cláudio Castro, 
acrescentando que “através 
dessas facilidades, e de ou-
tras como os aeroportos do 
Galeão e Cabo Frio, vamos 
requalificar o Rio como o 
hub brasileiro para expor-
tação, importação, distribui-
ção de cargas e movimenta-
ção de passageiros”.

Para o secretário estadual 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia e Relações 
Internacionais, Vinicius Fa-
rah, a parceria irá fomentar 
ainda mais a região de Ma-
ricá. “Maricá tem potencial 
para se transformar em um 

dos principais polos indus-
triais do país. A ideia é so-
marmos forças para trans-
formarmos potencial em 
ações reais no menor es-
paço de tempo possível. A 
chegada de novas empresas 
no Parque Industrial de Ma-
ricá, que podem ser benefi-
ciadas pelo Novo RioLog, 
irá gerar emprego e renda 
para a região”, ressaaltou.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico 
de Maricá, Igor Sardinha, 
o termo de cooperação 
que foi assinado servirá pa-
ra fortalecer uma parceria 
com o governo do estado 
que na prática já está em 
curso. “O reconhecimento 

pelo governo do estado do 
potencial de industrializa-
ção da cidade de Maricá a 
partir da Rota 3 do gás e do 
Terminal Portuário de Pon-
ta Negra já foi demonstra-
do no próprio decreto que 
criou o programa Industria-
liza Rio”, afirmou.

“A inclusão de Maricá 
como cidade com alíquota 
diferenciada no ICMS foi 
outra grande demonstração. 
Atuaremos a partir dessa 
assinatura de maneira ain-
da mais forte e coordenada 
para viabilizarmos o nosso 
Parque Industrial gerando 
ainda mais emprego e ren-
da na cidade e região”, con-
cluiu.

Turismo cresce  
mas fatura menos

O turismo brasilei-
ro deve terminar 
o ano com cres-

cimento de 16% e fatura-
mento de R$ 130 bilhões, 
22% inferior ao registrado 
no período pré-pandemia, 
de acordo com dados do 
levantamento do Conselho 
de Turismo (CT) da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP).

Os segmentos que regis-
traram os resultados mais 
expressivos, a partir do 
quarto mês do ano, foram 
os de transporte aéreo, com 
alta anual de 83,9% e servi-
ços de alojamento e alimen-
tação, que teve elevação de 
61,9%. “No entanto, a base 
de comparação explica o re-
sultado, pois, esses foram os 
setores que mais sofreram o 
impacto da crise em 2020, 
estando, também, abaixo do 
patamar de abril de 2019”, 
diz a FecomercioSP.

Segundo os dados, a de-
manda dos passageiros aé-
reos atingiu nível superior 
a 6 milhões em julho, man-
tendo-se no mesmo nível 
nos meses seguintes. Até ju-
nho esses números estavam 
menores do que 5 milhões 
de pessoas. A perspectiva 
da Fecomercio é a de que 
o transporte aéreo encerre 
o ano com faturamento de 
R$ 37,8 bilhões, o que re-
presenta um crescimento 
anual de 30,5%. “Porém, 

ainda 36% abaixo do nível 
de 2019. Já o resultado pro-
jetado do último trimestre 
deve ser 12% menor em re-
lação ao mesmo período do 
ano pré-pandemia”, estima 
a entidade.

O transporte rodoviário 
(intermunicipal, interesta-
dual e internacional), que 
apresentou quedas relativa-
mente modestas no início 
do ano, deve encerrar 2021 
com alta de 9% e fatura-
mento de R$ 17,7 bilhões 
(5,1% abaixo do patamar 
de 2019). Para o transporte 
aquaviário, a projeção de al-
ta é 8,4% (R$ 467 milhões 
em valores absolutos).

Para o grupo de locação 
de veículos, agência e ope-
radoras de turismo, a expec-
tativa é que haja aumento 
no faturamento de 4,2%, 
chegando a R$ 29 bilhões. 
Na comparação com 2019, 
o nível ainda é 8,5% abaixo 
do obtido. Embora nega-
tivo, é um dos resultados 
relativos mais favoráveis 
entre os setores analisados 
pelo levantamento. O últi-
mo trimestre deve registrar 
um ritmo de crescimento de 
7%.

Os dados indicam ainda 
que o grupo de alimentação 
e alojamento deve registrar 
alta de 15,9%, com fatu-
ramento de R$ 25 bilhões, 
um quadro ainda negativo 
quando comparado ao ano 
de 2019, quando a alta foi 
de 26%.

Os consumidores 
com placas foto-
voltaicas para ge-

ração de energia elétrica vão 
poder ter o CPF ou o CNPJ 
cadastrados em mais de 
uma unidade, tendo direito 
à isenção do ICMS previs-
to na Lei 8.922/20. É o que 
determina a Lei 9.468/21, 

de autoria do deputado Jair 
Bittencourt (PP), sanciona-
da pelo governador Cláudio 
Castro e publicada no Diá-
rio Oficial desta sexta-feira.

“A instalação e adapta-
ção de sistemas de energia 
fotovoltaicos em mais de 
um imóvel contribui para 
a economia com redução 

de custos, além da inegável 
vantagem ao meio ambien-
te”, justificou o autor da 
lei. A norma vale para áre-
as rurais ou urbanas e só 
será permitida desde que 
haja viabilidade técnica. 
Caso contrário, a empresa 
de energia deverá promo-
ver as adequações neces-

sárias em até 365 dias. A 
Lei 8.922/20 estabelece a 
isenção de ICMS para os 
contribuintes que tiverem 
pequenos geradores de 
energia solar fotovoltaica 
e que injetam na rede elé-
trica a produção de placas 
solares que excedem seu 
consumo.
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1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, às 
12:00hs, na sede da Orizon Meio Ambiente S.A. (“Companhia”), estabelecida 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Palha-
res, n.º 40, 1º andar (parte), Estácio, CEP 20.260-080. 2. Convocação e Pre-
sença: dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto 
no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), em decorrência de estar presente a Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, devidamente representada confor-
me assinaturas constantes do “Livro de Presença” e desta ata. 3. Composição 
da Mesa: assumiu a presidência da sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira 
dos Santos, que convidou o Sr. Dalton Assumção Canelhas Filho para secreta-
riá-lo. 4. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 4.1. A ratificação 
da escolha do jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro para publicação desta ata. 4.2. A realização, pela Companhia, de sua 
4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, 
no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Emissão” e 
“Debêntures”, respectivamente), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 
para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da 
Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado 
de Valores Mobiliários”), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 
476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”). 
4.3. A outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária (conforme abaixo de-
finido), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduci-
ária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos em Garantia”, a ser celebrado 
entre a Companhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), o Banco 
Credit Suisse (Brasil) S.A. (“BAnco Depositário CS”), e Central de Tratamento 
de Resíduos Alcântara (“CTR Alcântara”) (“Contrato de Alienação Fiduciária”), 
em garantia das Obrigações Garantidas.  4.4. A autorização para a outorga de 
procuração ao Agente Fiduciário no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária 
por prazo superior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento 
da totalidade das Debêntures. 4.5. A autorização aos Diretores e procuradores 
da Companhia para negociar e acordar todos e quaisquer termos e a praticar 
todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo a 
celebração da Escritura de Emissão (conforme abaixo definido), dos Contratos 
de Garantia (conforme abaixo definido), do Contrato de Distribuição (conforme 
abaixo definido), dos contratos de administração de conta, seus eventuais adi-
tamentos e todos e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão e à 
Oferta. 4.6. A ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria 
da Companhia ou por seus procuradores para a realização da Emissão e/ou da 
Oferta. 5. Deliberações: dispensada a leitura da Ordem do Dia, lavrada a pre-
sente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das 
Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimi-
dade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. A ratificação da escolha do 
jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para 
publicação desta ata. 5.2. A aprovação da Emissão e da Oferta, com as seguin-
tes características e condições principais, as quais serão detalhadas e regula-
das por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da Quar-
ta Emissão de Orizon Meio Ambiente S.A.” entre a Companhia, as Fiadoras 
(conforme abaixo definido) e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”): I. 
Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com: a. a 
Emissão das Debêntures da Primeira Série (conforme abaixo definido) serão 
utilizados para custos relativos à Emissão, relacionados à consecução do Pro-
jeto de Investimento (conforme abaixo definido), considerado prioritário nos 
termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme altera-
da (“Lei 12.431”), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 (“Decreto 
8.874”) e da Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional nº 2.516, de 
6 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 7 de outubro de 
2021 que aprovou o enquadramento do Projeto de Investimento como prioritá-
rio (“Portaria”), conforme detalhado abaixo: Titular do Projeto de Investimento 
- Companhia. Nome do Projeto de Investimento - Adequação e ampliação das 
centrais de tratamento de resíduos de Barra Mansa, Nova Iguaçu e Alcântara. 
Local de Implantação do Projeto de Investimento - Cidades de Barra Mansa, 
Nova Iguaçu e São Gonçalo, todas no Estado do Rio de Janeiro. Objetivo do 
Projeto de Investimento - O projeto visa beneficiar com ações de saneamento, 
na modalidade de manejo de resíduos sólidos, 5,7 milhões de habitantes dos 
municípios de Porto Real-RJ, Resende-RJ, Itatiaia-RJ, Pinheiral-RJ, Quatis-
-RJ, Rio Claro-RJ, Volta Redonda-RJ, Bananal-SP, Belford Roxo-RJ, Duque de 
Caxias-RJ, Mesquita-RJ, Nova Iguaçu-RJ, São João de Meriti-RJ, Nilópolis-RJ, 
Japeri-RJ, São Gonçalo-RJ, Niterói-RJ, Guapimirim-RJ, Maricá-RJ, Passa Vin-
te-MG, Bocaina de Minas-MG, Arapei-SP por meio das seguintes intervenções 
(“Projeto de Investimento”): Adequação e ampliação do CTR Barra Mansa: 1. 
Ampliação do aterro sanitário mediante a implantação de novas células; 2. 
Ampliação da infraestrutura de captação de biogás; 3. Aquisição de máquinas 
e equipamentos para o aterro sanitário; 4. Construção de galpão para manu-
tenção das máquinas e equipamentos; 5. Ampliação, Melhorias e Investimen-
tos recorrentes do sistema de tratamento de chorume e adjacentes; 6. Amplia-
ção Sistema de drenagem do aterro sanitário. Adequação e ampliação do CTR 
Nova Iguaçu: 1. Ampliação do aterro sanitário mediante a implantação de no-
vas células; 2. Ampliação da infraestrutura de captação de biogás; 3. Aquisição 
de máquinas e equipamentos para o aterro sanitário; 4. Construção de galpão 
para manutenção das máquinas e equipamentos; 5. Ampliação, Melhorias e 
Investimentos recorrentes do sistema de tratamento de chorume e adjacentes; 
6. Ampliação Sistema de drenagem do aterro sanitário; 7. Implantação de no-
vos poços de monitoramento de lençol freático. Adequação e ampliação do 
CTR Alcântara: 1. Ampliação do aterro sanitário mediante a implantação de 
novas células; 2. Ampliação da infraestrutura de captação de biogás; 3. Aquisi-
ção de máquinas e equipamentos para o aterro sanitário; 4. Construção de 
galpão para manutenção das máquinas e equipamentos; 5. Ampliação, Melho-
rias e Investimentos recorrentes do sistema de tratamento de chorume e adja-
centes; 6. Ampliação Sistema de drenagem do aterro sanitário; 7. Implantação 
de novos poços de monitoramento de lençol freático; 8. Construção da Unida-
de Administrativa; 9. Construção de Vestiário e Refeitório. Data estimada para 
o início do Projeto de Investimento - 01/08/2019. Fase atual do Projeto de In-
vestimento - Em execução. Data estimada para o encerramento do Projeto de 
Investimento - 31/12/2030. Volume estimado de recursos financeiros necessá-
rios para a realização do Projeto de Investimento - R$251.402.364,12. Valor 
das Debêntures da primeira Série que será destinado ao Projeto de Investi-
mento - Até R$250.000.000,00. Alocação dos recursos a serem captados por 
meio das Debêntures da Primeira Série - Os recursos captados por meio das 
Debêntures serão integralmente utilizados para pagamento futuro e/ou reem-
bolso de gastos e despesas relacionados ao Projeto de Investimento, observa-
do que tais gastos e despesas objeto do reembolso deverão ter ocorrido em 
prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contado da data de encerra-
mento da Oferta, nos termos do parágrafo 1º-C do artigo 1º da Lei 12.431. 
Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto de Investimento 
provenientes das Debêntures da Primeira Série - Aproximadamente 99%. b. Os 
recursos obtidos pela Companhia com a Emissão das Debêntures da Segunda 
Série (conforme abaixo definido) serão utilizados para refinanciamento de dívi-
das existentes da Companhia e para utilização geral da Companhia, de acordo 
com seu objeto social. II. Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta 
pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado 
de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis, nos termos do contrato de distribuição das De-
bêntures (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de uma ou mais 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários con-
tratadas para coordenar e intermediar a Oferta (em conjunto, “Coordenadores”; 
sendo a instituição líder, “Coordenador Líder”), sob o regime misto de coloca-
ção sendo (i) 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures, perfazendo o montante 
de R$400.000.00,00 (quatrocentos milhões de reais), sob o regime de garantia 
firme de colocação (“Quantidade Mínima da Emissão” e “Garantia Firme”, res-
pectivamente); e (ii) 100.000 (cem mil) Debêntures, perfazendo o montante de 
R$100.000.00,00 (cem milhões de reais), sob o regime de melhores esforços 
de colocação (“Melhores Esforços”), totalizando 500.000 (quinhentas mil) De-
bêntures, com valor total de R$500.000.00,00 (quinhentos milhões de reais). A 
Garantia Firme prevista acima será prestada de forma individual e não solidária 
pelos Coordenadores. Será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, 
na forma prevista no artigo 5-A da Instrução CVM 476 e nos artigos 30 e 31 da 
Instrução CVM 400 (“Distribuição Parcial”), desde que haja a colocação de, no 
mínimo a Quantidade Mínima da Emissão. Na eventualidade da totalidade das 
Debêntures não ser colocada no âmbito da Oferta, mas desde que seja coloca-
da a Quantidade Mínima da Emissão, eventuais Debêntures que não forem 
colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Companhia por meio de 
aditamento à Escritura de Emissão, sem a necessidade de qualquer delibera-
ção societária adicional da Companhia. Os demais termos e condições aplicá-
veis à colocação das Debêntures serão endereçados no âmbito da Escritura de 
Emissão. III. Coleta de Intenções de Investimento (Procedimento de Bookbuil-
ding): Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento 
(bookbuilding) dos potenciais Investidores Profissionais (conforme definido no 
artigo 11 da Resolução CVM 30), organizado pelos Coordenadores, sem rece-
bimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, de acordo com o dispos-
to no artigo 3º da Instrução CVM 476, para definição (i) da quantidade de De-
bêntures da Primeira Série e de Debêntures da Segunda Série, observado a 
quantidade de Debêntures a serem emitidas, e; (ii) para a definição da Remu-
neração da Primeira Série (conforme abaixo definido) e da Remuneração da 
Segunda Série (conforme abaixo definido) junto aos Investidores Profissionais 
(“Procedimento de Bookbuilding”), observado o disposto no Item XX abaixo. Os 
demais termos e condições aplicáveis ao Procedimento de Bookbuilding serão 
endereçados no âmbito da Escritura de Emissão. IV. Prazo de Subscrição: 
Respeitado o atendimento dos requisitos a serem previstos na Escritura de 
Emissão, as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data 
de início de distribuição da Oferta, observado o disposto nos artigos 7º-A, 8º, 
parágrafo 2º, e 8º-A da Instrução CVM 476, limitado à data limite de colocação 
prevista no Contrato de Distribuição. V. Forma de Subscrição e de Integraliza-
ção e Preço de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas 
por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo 
a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3, por, no máximo, 50 
(cinquenta) Investidores Profissionais, à vista, no ato da subscrição (“Data de 
Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário 
(conforme abaixo definido), de acordo com as normas de liquidação e procedi-
mentos aplicáveis da B3, considerando-se o preço unitário com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento, na Data de Integralização (“Primeira Data de 
Integralização”) da respectiva série, ou pelo Valor Nominal Unitário Atualizado 
da Primeira Série (conforme abaixo definido), acrescido dos Juros Remunera-
tórios da Primeira Série (conforme abaixo definido), calculados pro rata tempo-
ris, desde a Primeira Data de Integralização da respectiva série ou a data de 
pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série imediatamente ante-
rior, conforme o caso, até a respectiva Data de Integralização, no caso das 
Debêntures da Primeira Série, ou pelo Valor Nominal Unitário da Segunda Sé-
rie, acrescido da Remuneração da Segunda Série, no caso das Debêntures da 
Segunda Série, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integra-
lização da respectiva série ou a data de pagamento da Remuneração da Se-
gunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a respectiva Data de 
Integralização, no caso das integralizações que ocorram após a Primeira Data 
de Integralização da respectiva série, podendo, ainda, em qualquer Data de 

Integralização, ser subscritas com ágio ou deságio, sendo certo que, caso apli-
cável, o ágio ou o deságio, conforme o caso, será o mesmo para todas as De-
bêntures da respectiva série subscritas e integralizadas em uma mesma Data 
de Integralização (“Preço de Integralização”). VI. Negociação: As Debêntures 
serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CE-
TIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 
(“CETIP21”), sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Exceto pelo lote de De-
bêntures objeto da Garantia de Firme de colocação prestada pelos Coordena-
dores, as Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regula-
mentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias 
contados de cada subscrição ou aquisição pelo investidor profissional, nos 
termos do artigo 13 da Instrução CVM 476, observado, ainda, o cumprimento, 
pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476. 
Nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 476, as Debêntures somente pode-
rão ser negociadas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos 
do artigo 12 da Resolução CVM 30, exceto se a Companhia obtiver o registro 
de que trata o artigo 21 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. VII. Número 
da Emissão: As Debêntures representam a quarta emissão de debêntures da 
Companhia. VIII. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (confor-
me definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”), sendo certo que o valor total da 
Emissão poderá ser diminuído em razão da possibilidade de Distribuição Par-
cial, observada a Quantidade Mínima da Emissão, correspondente a R$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). IX. Quantidade: Serão emiti-
das 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, observado o disposto no item XI 
abaixo, sendo certo que a quantidade total poderá ser diminuída em razão da 
possibilidade de Distribuição Parcial, observada a Quantidade Mínima da 
Emissão, correspondente a 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures. X. Valor 
Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 
(um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). XI. Séries: A 
Emissão será realizada em 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunican-
tes, sendo que a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série será 
definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, nos termos do item III aci-
ma, observado que (i) o somatório das Debêntures da primeira série (“Debên-
tures da Primeira Série”) não poderá exceder 250.000 (duzentas e cinquenta 
mil) Debêntures, e (ii) o somatório das Debêntures da segunda série (“Debên-
tures da Segunda Série”) não poderá exceder 250.000 (duzentas e cinquenta 
mil) Debêntures, de forma que a quantidade total de Debêntures não poderá 
exceder 500.000 (quinhentos mil) Debêntures, observada a possibilidade de 
Distribuição Parcial e a Quantidade Mínima da Emissão. XII. Forma e Compro-
vação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, 
escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direi-
to, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo 
escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem cus-
todiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato expedido pela 
B3 em nome dos titulares das Debêntures da Primeira Série (“Debenturistas da 
Primeira Série”) e dos titulares das Debêntures da Segunda Série (“Debenturis-
tas da Segunda Série” e, em conjunto com os Debenturistas da Primeira Série, 
“Debenturistas”). XIII. Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis 
em ações de emissão da Companhia. XIV. Espécie: As Debêntures serão da 
espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por 
Ações, consistindo nas Garantias Reais (conforme abaixo definido), nos ter-
mos do item XV abaixo, contando, ainda, com garantia fidejussória adicional, 
nos termos do item XVI abaixo. XV. Garantias Reais: Em garantia do integral e 
pontual pagamento das (i) obrigações relativas ao pontual e integral pagamen-
to, pela Companhia e pelas Fiadoras, do Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res, da Remuneração, de prêmio de pagamento antecipado, dos Encargos 
Moratórios e dos demais encargos relativos às Debêntures, à Escritura de 
Emissão e aos demais documentos da operação, quando devidos, seja nas 
respectivas datas de pagamento ou em decorrência de resgate antecipado das 
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures, conforme previsto na Escritura de Emissão; (ii) as obrigações relati-
vas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia e/
ou por qualquer das Fiadoras nos termos das Debêntures, da Escritura de 
Emissão e dos demais documentos da operação, incluindo obrigações de pa-
gar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indeniza-
ções; e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que 
os Debenturistas e/ou o Agente Fiduciário venham a desembolsar nos termos 
das Debêntures, da Escritura de Emissão e dos demais documentos da opera-
ção e/ou em decorrência da constituição, manutenção, realização, consolida-
ção e/ou excussão ou execução de qualquer das Garantias (“Obrigações Ga-
rantidas”), deverão ser constituídas, até a Primeira Data de Integralização, em 
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, as seguintes 
garantias reais (“Garantias Reais”): a. nos termos do “Instrumento Particular de 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, a ser cele-
brado entre a ECOPESA (conforme abaixo definido), a CTR Alcântara, a CTR 
Nova Iguaçu (conforme abaixo definido), a CTR Barra Mansa (conforme abaixo 
definido) (em conjunto “Cedentes”), a Companhia e o Agente Fiduciário (“Con-
trato de Cessão Fiduciária” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fidu-
ciária, os “Contratos de Garantia”), cessão fiduciária (1) sujeita à Condição 
Suspensiva Clientes (a ser definida no Contrato de Cessão Fiduciária) e à 
Condição Suspensiva Contratos (a ser definida no Contrato de Cessão Fiduci-
ária), de direitos creditórios detidos pelas Cedentes contra os clientes a serem 
especificados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária decorrentes da 
prestação de serviços pelas Cedentes a tais clientes, inclusive direitos creditó-
rios decorrentes de determinados contratos celebrados pelas Cedentes a se-
rem especificados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária (“Direitos 
Creditórios Contratos Onerados Condicionais”), os quais deverão ser pagos, 
após o implemento da Condição Suspensiva Clientes e da Condição Suspen-
siva Contratos, única e exclusivamente em contas mantidas pelas Cedentes 
junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário”) e a serem identi-
ficadas no Contrato de Cessão Fiduciária (“Contas Garantia”); (2) sujeita so-
mente à Condição Suspensiva Clientes, de direitos creditórios detidos pela 
CTR Alcântara contra os clientes a serem especificados no Anexo I-B do Con-
trato de Cessão Fiduciária decorrentes da prestação de serviços pela CTR Al-
cântara a tais clientes, inclusive direitos creditórios decorrentes de determina-
dos contratos celebrados pela CTR Alcântara a serem especificados no Anexo 
I-B do Contrato de Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios Contratos Livres 
Condicionais”), os quais deverão ser pagos, após o implemento da Condição 
Suspensiva Clientes, única e exclusivamente na Conta Garantia da CTR Alcân-
tara; (3) com eficácia desde a data de assinatura do Contrato de Cessão Fidu-
ciária e não estando sujeita a qualquer condição suspensiva, de direitos credi-
tórios detidos pela CTR Alcântara contra os clientes a serem especificados no 
Anexo I-C do Contrato de Cessão Fiduciária decorrentes da prestação de ser-
viços pela CTR Alcântara a tais clientes, inclusive direitos creditórios decorren-
tes de determinados contratos celebrados pela CTR Alcântara a serem especi-
ficados no Anexo I-C do Contrato de Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios 
Contratos Incondicionais” e, em conjunto com os Direitos Creditórios Contratos 
Onerados Condicionais e os Direitos Creditórios Contratos Livres Condicio-
nais, “Direitos Creditórios”), os quais deverão ser pagos única e exclusivamen-
te na Conta Garantia da CTR Alcântara; e (4) com eficácia desde a data de 
assinatura do Contrato de Cessão Fiduciária e não estando sujeita a qualquer 
condição suspensiva, dos direitos das Cedentes contra o Banco Depositário 
com relação à titularidade das Contas Garantia, bem como todos os ativos e 
aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos em tempos com os recur-
sos depositados em e/ou vinculados a tais contas; e b. nos termos do Contrato 
de Alienação Fiduciária (sendo as garantias descritas nos itens (A) a (D) abai-
xo, em conjunto, a “Alienação Fiduciária”): (A) alienação fiduciária (1) da totali-
dade das ações de emissão da CTR Alcântara, de titularidade da Companhia, 
que representam, nesta data, 100% (cem por cento) das ações de emissão da 
CTR Alcântara (“Ações”); (2) de todas as ações de emissão da CTR Alcântara 
atribuídas como resultado de qualquer aquisição, subscrição, desdobramento, 
grupamento, capitalização de lucros ou reservas, ou a qualquer outro título em 
decorrência da titularidade das Ações, bem como novas ações recebidas como 
resultado de qualquer fusão, consolidação, cisão, transformação ou reorgani-
zação societária envolvendo a CTR Alcântara, subscritas ou adquiridas pela 
fiduciante em decorrência da titularidade das Ações (“Ações Adicionais”); (3) 
dos valores mobiliários emitidos em substituição aos valores mobiliários referi-
dos nos itens anteriores, incluindo em decorrência de qualquer operação socie-
tária envolvendo a CTR Alcântara (desde que permitida nos termos da Escritu-
ra de Emissão); e (4) com relação aos valores mobiliários referidos nos itens 
anteriores, do direito de subscrição de novos valores mobiliários; (B) cessão 
fiduciária de todos os direitos econômicos inerentes às Ações e às Ações Adi-
cionais, sejam eles os frutos, rendimentos, remuneração, reembolso de capital, 
a qualquer título, presentes e futuros, inclusive direitos creditórios decorrentes 
do pagamento de lucros, juros sobre capital próprio, dividendos, amortizações, 
redução de capital, reembolso, resgate e/ou quaisquer outros frutos ou rendi-
mentos relativos às Ações e às Ações Adicionais (“Direitos Econômicos”), os 
quais deverão ser pagos única e exclusivamente na conta corrente mantida 
pela Companhia junto ao Banco Depositário (“Conta Companhia”); (C) cessão 
fiduciária dos direitos da Companhia contra o Banco Depositário com relação à 
titularidade da Conta Companhia, bem como todos os ativos e aplicações fi-
nanceiras existentes ou feitas de tempos em tempos com os recursos deposi-
tados em e/ou vinculados à Conta Companhia; e (D) cessão fiduciária dos di-
reitos da Companhia contra o Banco Depositário CS com relação à titularidade 
da Conta Companhia CS (a ser definido na Escritura de Emissão), bem como 
todos os ativos depositados em e/ou vinculados à Conta Companhia CS. Os 
demais termos e condições aplicáveis às Garantias Reais estarão descritas 
nos respectivos Contratos de Garantia. XVI. Garantia Fidejussória e Solidarie-
dade Passiva: em garantia das Obrigações Garantidas a Central de Tratamen-
to de Resíduos de Barra Mansa S.A. (“CTR Barra Mansa”), Central de Trata-
mento de Resíduos de Nova Iguaçu S.A. (“CTR Nova Iguaçu”), CTR Alcântara, 
Orizon Valorização de Resíduos S.A. (“ORVR”), Ecopesa Ambiental S.A. 
(“ECOPESA”), ETR Jardim Gramacho S.A. (“Jardim Gramacho”), Foxx Holding 
S.A. (“Foxx Holding”) e Foxx Inova Ambiental S.A (“Foxx Inova Ambiental” e, 
em conjunto com CTR Alcântara, CTR Nova Iguaçu, CTR Barra Mansa, ORVR, 
ECOPESA, Jardim Gramacho e Foxx Holding, as “Fiadoras”), se obrigarão, 
nos termos da Escritura de Emissão, entre si e a Companhia, em caráter irre-
vogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadoras, co-devedoras 
solidárias, principais pagadoras e solidariamente (entre si e com a Companhia) 
responsáveis por todas as Obrigações Garantidas, renunciando expressamen-
te aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer 
natureza previstos nos artigos 333 (parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 821, 
824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 
e 794 do Código de Processo Civil, pelo pagamento integral das Obrigações 
Garantidas, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independen-
temente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, ob-
servado os termos a serem definidos na Escritura de Emissão (“Fiança”). Os 
demais termos e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito da 
Escritura de Emissão. XVII. Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será a data ser prevista na Escritura de Emis-
são (“Data de Emissão”). XVIII. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as 
hipóteses de resgate antecipado total das Debêntures ou de vencimento ante-
cipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem pre-
vistos na Escritura de Emissão, o prazo (i) das Debêntures da Primeira Série 
será de 14 (quatorze) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, por-
tanto, em 15 de novembro de 2035 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); 
e (ii) das Debêntures da Segunda Série será de 10 (dez) anos contados da 
Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de novembro de 2031 (“Data 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
de Vencimento da Segunda Série”). XIX. Amortização do Valor Nominal Unitá-
rio: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das 
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão (i) o Valor 
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado 
em parcelas semestrais a partir do 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data 
de Emissão, inclusive, sendo o primeiro pagamento em 15 de novembro de 
2023 e o último na Data de Vencimento da Primeira Série; e (ii) o saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em parce-
las trimestrais a partir do 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data de Emis-
são, inclusive, sendo o primeiro pagamento em 15 de novembro de 2023 e o 
último na Data de Vencimento da Segunda Série. Os demais termos e condi-
ções aplicáveis à amortização do Valor Nominal Unitário serão endereçados no 
âmbito da Escritura de Emissão. XX. Remuneração: A remuneração das De-
bêntures será a seguinte: I. atualização monetária das Debêntures da Primeira 
Série: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso, das Debêntures da Primeira Série será atualizado pela variação acumu-
lada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA”), desde a Primeira Data de 
Integralização até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária da 
Primeira Série”), sendo o produto da Atualização Monetária da Primeira Série 
incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, con-
forme o caso, das Debêntures da Primeira Série automaticamente (“Valor No-
minal Unitário Atualizado da Primeira Série”), calculado de acordo com a fór-
mula a ser descrita na Escritura de Emissão; e II. juros remuneratórios das 
Debêntures da Primeira Série: sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atuali-
zado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios corres-
pondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cin-
quenta e dois) dias úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado ao maior entre (a) a cotação indi-
cativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computado-
res (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno da Nota do Tesouro 
Nacional, série B - NTNB, com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada 
no dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de 
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 2,00% (dois por cento) ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (b) 6,00% (seis por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remunerató-
rios da Primeira Série” e, em conjunto com a Atualização Monetária da Primei-
ra Série, “Remuneração da Primeira Série”), calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a Primeira 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Juros Remuneratórios da 
Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, calculado de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de 
Emissão. III. atualização monetária das Debêntures da Segunda Série: o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série (“Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da Segunda Série”) não será atualizado monetariamente. ju-
ros remuneratórios das Debêntures da Segunda Série: sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário da Segunda Série, conforme o 
caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) 
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinan-
ceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede 
mundial de computadores (“Taxa DI”) , acrescida exponencialmente de sobre-
taxa a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitada a 
3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzen-
tos e cinquenta e dois) dias úteis («Sobretaxa da Segunda Série” e, em conjun-
to com a Taxa DI, “Remuneração da Segunda Série”), calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a 
Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração da 
Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, calculado de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de 
Emissão. Os demais termos e condições aplicáveis à Remuneração das De-
bêntures serão endereçados no âmbito da Escritura de Emissão. XXI. Paga-
mento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e da Re-
muneração da Segunda Série. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obri-
gações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritu-
ra de Emissão, os valores relativos (i) aos Juros Remuneratórios da Primeira 
Série deverão ser pagos em 28 (vinte e oito) parcelas, nos meses de maio e 
novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de maio de 
2022 e o último na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série 
(cada uma, uma «Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira 
Série”); e (ii) a Remuneração da Segunda Série deverá ser paga em 40 (qua-
renta) parcelas, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada 
ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de fevereiro de 2022 e o último 
na Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série (cada uma, uma «Data 
de Pagamento de Remuneração da Segunda Série”), nas tabelas a serem des-
critas na Escritura de Emissão. XXII. Repactuação Programada: Não haverá 
repactuação programada das Debêntures. XXIII. Resgate Antecipado Faculta-
tivo e Amortização Antecipada Facultativa: A Companhia somente poderá, a 
seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado da totalidade (sendo veda-
do o resgate parcial) das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures 
da Segunda Série, conforme o caso, nos termos abaixo (“Resgate Antecipado 
Facultativo Total”). A Companhia não poderá, voluntariamente, realizar a amor-
tização extraordinária de qualquer das Debêntures. a. Resgate Antecipado Fa-
cultativo Total das Debêntures da Primeira Série. Observado o disposto no ar-
tigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 
12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis, desde que respeitado o prazo médio ponderado mínimo de 4 
(quatro) anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data 
efetiva do resgate antecipado, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolu-
ção CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN 3.947, a Compa-
nhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, com aviso prévio aos Debenturis-
tas da Primeira Série, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de 
Liquidação e à B3, de, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis da data do evento, o 
resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debên-
tures da Primeira Série, com o consequente cancelamento de tais Debêntures 
da Primeira Série (“Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série”). O 
valor a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das Debêntures da 
Primeira Série, no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira 
Série, será equivalente ao maior dos critérios mencionados nos itens (A) e (B) 
abaixo, sendo que, caso (B) seja maior que (A), o prêmio a ser pago pela Com-
panhia será dado pela diferença entre (B) e (A) (“Prêmio de Resgate Antecipa-
do Facultativo Total da Primeira Série”): (A) a soma do Valor Nominal Unitário 
Atualizado da Primeira Série, acrescida dos Juros Remuneratórios da Primeira 
Série, calculados pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou 
a data de pagamento de Juros Remuneratórios da Primeira Série imediata-
mente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate (ex-
clusive); e (B) a soma do Valor Nominal Unitário Atualizado da Primeira Série, 
acrescida dos Juros Remuneratórios da Primeira Série não pagos, calculados 
desde a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série 
até a Data de Vencimento da Primeira Série, trazidos a valor presente até a 
data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série, utili-
zando-se como taxa de desconto a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento mais próximo ao prazo médio 
ponderado (duration) remanescente das Debêntures da Primeira Série, calcu-
lado conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão, e somado aos Encar-
gos Moratórios (conforme abaixo definido), se houver, a quaisquer obrigações 
pecuniárias e a outros acréscimos referentes às Debêntures da Primeira Série 
devidos e não pagos até tal data, sendo a duration calculada com base na 
fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. O Resgate Antecipado Facul-
tativo Total da Primeira Série poderá ser realizado apenas em períodos de, no 
mínimo, 180 (cento e oitenta) dias contados do primeiro dia útil após ser alcan-
çado o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos entre a Data de 
Emissão e a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira 
Série, calculado nos termos da Resolução CMN 3.947. b. Resgate Antecipado 
Facultativo Total das Debêntures da Segunda Série. A Companhia poderá, a 
partir do 36º (trigésimo sexto) mês da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15 
de novembro de 2024 (inclusive), e a seu exclusivo critério, realizar, com aviso 
prévio aos Debenturistas da Segunda Série, ao Agente Fiduciário, ao Escritu-
rador, ao Agente de Liquidação e à B3, de, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis da 
data do evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate 
parcial) das Debêntures da Segunda Série, com o consequente cancelamento 
de tais Debêntures da Segunda Série (“Resgate Antecipado Facultativo Total 
da Segunda Série”). O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada 
uma das Debêntures da Segunda Série, no âmbito do Resgate Antecipado 
Facultativo Total da Segunda Série, será equivalente ao somatório de (tal so-
matório, “Valor de Resgate Antecipado da Segunda Série”): (a) saldo do Valor 
Nominal Unitário da Segunda Série, (b) Remuneração da Segunda Série, cal-
culada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de 
pagamento de Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior (inclu-
sive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate (exclusive), (c) Encargos 
Moratórios, se houver, (d) quaisquer obrigações pecuniárias e outros acrésci-
mos referentes às Debêntures da Segunda Série devidos e não pagos até tal 
data, e (e) o produto de (i) o somatório dos itens (a), (b), (c) e (d) acima; e (ii) 
prêmio de resgate calculado conforme a fórmula a ser prevista na Escritura de 
Emissão (“Valor de Prêmio de Resgate da Segunda Série”). Os demais termos 
e condições aplicáveis ao Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntu-
res serão endereçados no âmbito da Escritura de Emissão. XXIV. Aquisição 
Facultativa das Debêntures da Primeira Série: A Companhia e suas partes re-
lacionadas poderão, a qualquer tempo a partir de 15 de novembro de 2023, nos 
termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágra-
fo 1º, da Lei 12.431, ou antes de tal data, desde que venha a ser legalmente 
permitido, nos termos da Lei 12.431, da regulamentação do CMN ou de outra 
legislação ou regulamentação aplicável, adquirir Debêntures da Primeira Série, 
desde que, conforme aplicável, observem o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, 
da Lei das Sociedades por Ações, no artigo 13 e, conforme aplicável, no artigo 
15 da Instrução CVM 476, na Instrução da CVM n.º 620, de 17 de março de 
2020, conforme em vigor, e na regulamentação aplicável do CMN. As Debêntu-
res da Primeira Série adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Com-
panhia, ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo CMN, em 
conformidade com o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado 
com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, permanecer em tesouraria ou ser 
novamente colocadas no mercado. As Debêntures da Primeira Série adquiri-
das pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste item, 
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração da 
Primeira Série aplicável às demais Debêntures da Primeira Série. Caso a Com-
panhia adquira Debêntures da Primeira Série por: (i) valor igual ou inferior ao 
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado da Primeira Série, deverá constar 
do relatório de administração e das demonstrações financeiras da Companhia; 
ou (ii) por valor superior ao saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado da Pri-
meira Série, deve, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente 
Fiduciário e a todos os Debenturistas da Primeira Série, nos termos e condi-
ções estabelecidos no artigo 9º e seguintes da Instrução da CVM n° 620, de 17 
de março de 2020, conforme alterada. Na hipótese de cancelamento das De-
bêntures da Primeira Série, não será necessário celebrar aditamento à Escritu-
ra de Emissão para refletir tal cancelamento. XXV. Aquisição Facultativa das 
Debêntures da Segunda Série: A Companhia e suas partes relacionadas pode-
rão, a qualquer tempo após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias continua...
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previsto no Item VI acima, adquirir Debêntures da Segunda Série, desde que, 
conforme aplicável, observem o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das 
Sociedades por Ações, no artigo 13 e, conforme aplicável, no artigo 15 da Ins-
trução CVM 476, e na Instrução da CVM n.º 620, de 17 de março de 2020, con-
forme em vigor. As Debêntures da Segunda Série adquiridas pela Companhia 
poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria 
ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures da Segunda Série 
adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste 
item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração 
da Segunda Série aplicável às demais Debêntures da Segunda Série. Caso a 
Companhia adquira Debêntures da Segunda Série por: (i) valor igual ou infe-
rior ao saldo do Valor Nominal Unitário da Segunda Série, deverá constar do 
relatório de administração e das demonstrações financeiras da Companhia; 
ou (ii) por valor superior ao saldo do Valor Nominal Unitário da Segunda Série, 
deve, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente Fiduciário 
e a todos os Debenturistas da Segunda Série, nos termos e condições estabe-
lecidos no artigo 9º e seguintes da Instrução da CVM n° 620, de 17 de março 
de 2020, conforme alterada. Na hipótese de cancelamento das Debêntures 
da Segunda Série, não será necessário celebrar aditamento à Escritura de 
Emissão para refletir tal cancelamento. XXVI. Encargos Moratórios: Ocorrendo 
impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia e pe-
las Fiadoras aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicional-
mente ao pagamento da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata 
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, 
sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, independentemente de 

aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados pro rata temporis, 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa 
moratória de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”). XXVII. Vencimento 
Antecipado. Observados os termos e condições que constarão na Escritura 
de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente venci-
das as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o imediato pagamento, 
pela Companhia e pelas Fiadoras, dos valores devidos nos termos da Escritu-
ra de Emissão, na ocorrência de qualquer dos eventos de inadimplemento a 
serem previstos na Escritura de Emissão. XXVIII. Demais Características: As 
demais características das Debêntures e da Oferta encontrar-se-ão descritas 
na Escritura de Emissão e nos demais documentos a elas pertinentes. 5.3. A 
aprovação da outorga da Alienação Fiduciária, pela Companhia, nos termos 
do Contrato de Alienação Fiduciária, em garantia das Obrigações Garantidas. 
5.4. A autorização para a outorga de procuração ao Agente Fiduciário no âm-
bito do Contrato de Alienação Fiducária por prazo superior a 1 (um) ano, cuja 
validade se estenderá até o pagamento da totalidade das Debêntures. 5.5. A 
autorização para os Diretores e/ou procuradores da Companhia a, observadas 
as condições descritas acima, praticar todos os atos necessários à realização 
da Emissão e da Oferta, incluindo: (a) a contratação dos Coordenadores para 
intermediar e coordenar a Oferta, (b) a contratação de demais prestadores de 
serviços relacionados à realização da Emissão e da Oferta, inclusive no que 
se refere à contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debên-
tures nos mercados primário e secundário, do Agente Fiduciário, assessores 
legais, do escriturador, do banco depositário, do participante B3, da agência de 

classificação de risco (rating), do banco liquidante das Debêntures e, fixando-
-lhes os respectivos honorários, conforme aplicável (incluindo, sem limitação, 
o pagamento pela Companhia de toda e qualquer comissão, taxa, prêmio, re-
muneração, indenização, penalidade e encargo ordinário ou de mora), (c) bem 
como a celebrar todos e quaisquer documentos relativos à Emissão e à Oferta, 
incluindo a Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia, o Contrato de Dis-
tribuição, os contratos de administração de conta, bem como todos e quaisquer 
documentos a eles acessórios, aditamentos, contratos, notificações, procura-
ções, certificados, certidões, instrumentos e demais documentos a eles relati-
vos, ficando ratificados todos os atos praticados pelos Diretores e procurado-
res em nome da Companhia até a presente data que, direta ou indiretamente, 
estejam relacionados à Emissão, à Oferta e às Garantias Reais ora aprovadas. 
6. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia ge-
ral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária que, lida e 
achada conforme, foi assinada pelos presentes. Acionista: Orizon Valorização 
de Resíduos S.A. (por: seu Diretor Dalton Assumção Canelhas Filho e o seu 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leonardo Roberto Pereira 
dos Santos). Mesa: Presidente: Leonardo Roberto Pereira dos Santos. Secre-
tário: Dalton Assumção Canelhas Filho. “Confere com a original lavrada no 
Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral. ” Rio de Janeiro, 16 de no-
vembro de 2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Presidente; 
Dalton Assumção Canelhas Filho - Secretário. Acionista Presente: Orizon 
Valorização de Resíduos S.A. Dalton Assumção Canelhas Filho; Leonardo 
Roberto Pereira dos Santos. Jucerja nº 4652338 em 22/11/2021. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

...continuação

Três perguntas: as perspectivas da terceirização do trabalho
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Daniel Machado 
de Campos Neto, 

CEO da EDC Group, so-
bre as perspectivas da mão 
de obra terceirizada no Bra-
sil. Daniel trabalha em um 
modelo que ele chama de 
HRAS (Human Resource 
as a Service / Recursos Hu-
manos como Serviços), no 
qual se oferece ao mercado 
um trabalho completo de 
forma a possibilitar que o 
departamento de recursos 
humanos do contratante 
passe a ser visto como uma 
consultoria de relações hu-
manas, oferecendo um ser-
viço mais especializado para 
toda a parte estratégica de 
desenvolvimento humano.

Um ponto interessante 
sobre o posicionamento 
da EDC é que o grupo faz 
questão de não trabalhar 
com o tripé que acabou 
rotulando esse mercado e 
diminuindo a sua dimensão: 
recepção, limpeza e segu-
rança.

Na sua opinião, a visão 
estigmatizada sobre a 

terceirização de mão de 
obra e a utilização de 
mão de obra temporária 
mudou no Brasil? Como 
o mercado de terceiriza-
ção é visto no exterior?

No Brasil ainda há um 
longo caminho a ser per-
corrido quando se fala 
de trabalho terceirizado. 
Aqui, a terceirização é 
vista como um “subem-
prego” e não como uma 
ferramenta estratégica de 
gestão de pessoas nas em-
presas, o que faz com que 
o Brasil apareça na lista 
dos maiores mercados 
para as consultorias de re-
cursos humanos. 

Para algumas pessoas, 
ser bem-sucedido no trab-
alho significa entrar numa 
empresa, ter uma carreira 
estável e criar vínculos 
por muitos anos. Neste 
contexto, o terceirizado 
era visto como instável e, 
portanto, mal sucedido. 
Os tempos mudaram, e as 
novas gerações não têm 
mais esse tipo de conexão 
com as empresas, possuin-
do uma outra visão sobre 
o sucesso profissional. O 
que era uma desvantagem, 

tornou-se uma vantagem: 
trabalhar em uma consul-
toria que oferece uma car-
reira dinâmica. Afinal, o 
profissional terceirizado 
pode atuar em diferentes 
empresas e projetos, sem 
ter que trocar de emprego 
toda hora.

Com relação a visão no 
exterior, de acordo com 
uma pesquisa realizada anu-
almente pela WEC (Con-
federação Internacional das 
Agências de Emprego), o 
mercado de terceirização e 
serviços de RH movimen-
tou € 495 bilhões em 2019. 
Sendo que o setor de ser-
viços foi o que mais contra-
tou mão de obra terceiriza-
da e temporária em todo o 
mundo. Na América do Sul, 
47% da força de trabalho é 
terceirizada ou temporária.

Outro dado importante 
que podemos destacar é o 
percentual de profissionais 
terceirizados em relação 
à população economica-
mente ativa. O Brasil está 
na 12ª posição, atrás de 
países desenvolvidos como 
Inglaterra, Alemanha, Fran-
ça, Japão e Estados Unidos. 
A pesquisa revela que países 

desenvolvidos usam um 
percentual maior de mão 
de obra terceirizada que 
os países em desenvolvim-
ento. Vale ressaltar também 
que nos países que citamos 
acima, o papel estratégico 
da terceirização já é com-
preendido por governos e 
empresários.

A EDC possui uma 
empresa especializada 
no outsourcing para mer-
cados como automotivo, 
agribusiness, industrial, 
engenharia, facilities e 
correlatos. Como esses 
mercados podem utilizar 
de forma inteligente a 
terceirização de mão de 
obra?

Os setores da economia 
que trabalham com inova-
ção e especialização pre-
cisam contar com o profis-
sional certo na hora certa. 
Isso confere uma enorme 
vantagem competitiva para 
eles, pois muitas vezes não 
faz sentido para as empre-
sas manter em seu quadro 
colaboradores especializa-
dos e caros. Neste con-
texto, a terceirização de 
mão de obra especializada 

se torna uma ferramenta 
estratégica, permitindo às 
empresas buscarem pro-
fissionais qualificados que 
contribuirão efetivamente 
em seus projetos.

Para o profissional espe-
cializado também é inter-
essante trabalhar em em-
presas de outsourcing, pois 
eles estarão envolvidos em 
projetos diferentes e sendo 
desafiados a pensar e criar 
sempre que for solicitado 
para um novo job.

O cenário econômico 
tem se apresentado de 
forma desafiadora para 
2022. Como você tem 
visto o impacto desse 
cenário na EDC?

Em 2021 a EDC Group 
se tornou uma holding, 
com três novas empresas: 
EDC Uni, EDC Serviços 
e EDC Engenharia. Nós 
oferecemos serviços de 
outsourcing especializado, 
mão de obra temporária, 
hunting, BPO e projetos es-
peciais que visam fornecer 
o profissional adequado à 
necessidade das empresas, 
proporcionando a cada co-
laborador a oportunidade 

de crescimento e desen-
volvimento.

Este ano, nós crescemos 
60% em faturamento em 
meio a uma crise sanitária, 
econômica e política. Daqui 
a quatro anos, esperamos 
ser quatro vezes maiores. 
Estamos sempre atentos ao 
movimento do mercado e 
de olho nas mudanças. Nós 
já detectamos que, no longo 
prazo, a terceirização de co-
laboradores e mão de obra 
será uma tendência, porém 
ela precisa ser vista de for-
ma estratégica para agregar 
valor às organizações.

Desde o início da pan-
demia, em 2020, a EDC 
Group acumulou não só 
crescimento exponencial, 
mas também ganhou ro-
bustez. Nas empresas, o de-
partamento de RH passou 
a ser visto como essencial, 
pois as organizações pre-
cisam realizar muitas adap-
tações, oferecer benefícios e 
ainda cuidar da saúde men-
tal de seus colaboradores. 
Com este novo cenário, nós 
fomos parceiros dos nos-
sos clientes, fornecendo 
suporte a todas essas novas 
demandas.

Petrobras: mais prazo de inscrição  
no novo Marco Legal das Startups

Fitch atualiza metodologia  
de Rating de Seguros

A Fitch Ratings, agên-
cia de classificação 
de risco, publicou 

nesta sexta-feira relatório de 
atualização de sua Metodo-
logia de Rating de Seguros. 
Segundo a agência, a nova 
Metodologia de Rating de 
Seguros substitui a anterior, 
de mesmo nome, publicada 
em 15 de abril de 2021.

O relatório atual descreve 
a metodologia da Fitch para 
atribuir e monitorar ratings 
em escala internacional de 
Força Financeira de Segu-
radora (FFS), IDRs (Issuer 
Default Ratings–Ratings de 
Inadimplência do Emissor) 
e ratings de títulos híbridos 
e de dívida da indústria glo-
bal de seguros e resseguros. 
Isto inclui ratings dos se-
tores não vida (ramos ele-
mentares ou seguros    ge-
rais) vida/vitalício, contra 
acidentes pessoais/seguros 
de saúde, garantia finan-
ceira, seguro habitacional e 
takaful. 

A metodologia abrange os 
ratings de seguradoras opera-
cionais, sendo o mais comum 
o de FFS.  Os ratings de FFS 

analisam a capacidade de a 
seguradora pagar as obriga-
ções de sinistros de maneira 
integral e oportuna e funcio-
nam como “rating âncora”, a 
partir do qual a maioria dos 
outros ratings de seguros é 
derivada. 

Os ratings de FFS são o 
principal foco da análise de 
fundamentos de crédito da 
Fitch, movida pela revisão 
de até 10 fatores-chave de 
crédito, definidos no relató-
rio. Além disso, como mui-
tas companhias operacio-
nais fazem parte de grupos 
maiores, o relatório inclui 
diretrizes que descrevem 
como os ratings de FFS de 
alguns membros influen-
ciam os ratings de FFS de 
outros do mesmo grupo. 
Esta metodologia também 
abrange ratings de instru-
mentos híbridos e de dívida 
emitidos por entidades   de 
seguros, incluindo holdings 
e companhias operacionais. 
Estes ratings são movidos, 
primeiro, pela atribuição de 
um IDR para cada entidade 
emissora e derivam de um 
rating de FFS. 

Interessados em par-
ticipar do primeiro 
edital da Petrobras 

baseado no novo Marco 
Legal das Startups (MSL) 
poderão inscrever-se até o 
dia 12 de dezembro. A em-
presa estendeu o prazo que 
terminaria neste domingo 
(28). O edital piloto visa a 
seleção e contratação de so-
luções inovadoras de acor-
do com o novo ambiente 
regulatório criado pela lei 
complementar 182/21, que 
entrou em vigor em agosto 
deste ano.

Os selecionados po-
derão receber até R$ 1,6 
milhão por proposta, a 
depender do desafio, para 
desenvolvimento e testes 
das soluções em ambien-
tes produtivos. É o maior 
valor de investimento por 
proposta já utilizado pe-
la companhia, alcançando 

o limite estabelecido pelo 
novo marco. O edital pre-
vê 12 desafios para apli-
cação de robótica, novos 
materiais e tecnologias di-
gitais nas áreas de óleo e 
gás, corporativa e de saúde 
e segurança, totalizando 
até R$ 12,9 milhões em in-
vestimentos.

A seleção faz parte do 
Módulo Teste de Solu-
ções do programa Pe-
trobras Conexões para 
Inovação, que tem como 
foco acelerar a implan-
tação de inovações, com 
ou sem risco tecnológico, 
que tenham alto poten-
cial de geração de valor 
para o setor de óleo, gás 
e energia. A busca é por 
soluções inovadoras de 
startups e demais empre-
sas, já validadas ou em 
validação no mercado, 
para realização de testes 

em ambiente produtivo. 
Após a homologação 

do resultado do edital e a 
seleção das melhores pro-
postas para cada desafio 
divulgado, a Petrobras po-
derá celebrar um Contra-
to Público para Solução 
Inovadora (CPSI) com as 
proponentes seleciona-
das, com vigência de até 
12 meses, prorrogável por 
outros 12 meses para vali-
dação das soluções tecno-
lógicas. 

Além disso, o marco 
permite que, após o con-
trato de inovação, a solu-
ção com melhor desem-
penho seja contratada por 
um período de dois anos, 
prorrogáveis por mais dois 
anos, para fornecimen-
to em escala. Essas duas 
fases em conjunto agili-
zarão a implantação das 
soluções na companhia 

e a consolidação desses 
fornecedores no mercado. 

Regras

As regras do novo marco 
legal já estão incorporadas 
ao Regulamento de Licita-
ções e Contratações da Pe-
trobras (RLCP), disponível 
no Canal Fornecedor. Mais 
informações sobre o edital 
podem ser obtidas no por-
tal de tecnologia da Petro-
bras: https://petrobras/
editalsolucoes

Este ano, a Petrobras lan-
çou outros quatro editais do 
Programa Petrobras Cone-
xões para Inovação. A com-
panhia é uma das principais 
investidoras em inovação 
aberta do país, com mais de 
R$ 35 milhões em investi-
mento. Os editais já lançados 
e em curso permanecem nos 
formatos originais.
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CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
NOVA IGUAÇU S.A.

CNPJ nº 07.085.695/0001-09 / NIRE 33.3.0029115-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, às 
13:30 horas, na sede da Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu 
S.A., situada na Estrada de Adrianópolis, nº 5213, bairro Santa Rita, CEP 
26053-550, no Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de Editais de 
Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ten-
do em vista a presença das acionistas da Companhia, Orizon Meio Ambiente 
S.A. (“Orizon”) e Orizon Valorização de Resíduos S.A. (“OVR” e em conjunto 
com Orizon, as “Acionistas”). 3. Composição da Mesa: assumiu a presidên-
cia da sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos, que convidou o Sr. 
Dalton Assumção Canelhas Filho para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: exa-
minar, discutir e deliberar sobre: 4.1. A ratificação da escolha do jornal “Moni-
tor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para publicação 
desta ata. 4.2. Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, 
sob a forma de fiança (“Fiança”), sem benefício de ordem, em garantia das 
obrigações assumidas por sua controladora Orizon, no âmbito (i) da 4ª (quar-
ta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, no 
valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Emissão”), 
cujos termos e condições serão definidos no “Instrumento Particular de Escri-
tura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Duas Séries, da Quarta Emissão de Orizon Meio Ambiente S.A.” (“Escri-
tura de Emissão”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, para distri-
buição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, con-
forme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
(“Oferta”), sendo certo que (x) as debêntures da primeira série (“Debêntures 
da Primeira Série”), cada uma com valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), 
as quais serão atualizadas pela variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, e serão remuneradas por juros remuneratórios a se-
rem definidos conforme procedimento de bookbuilding a ser definido na Es-
critura de Emissão (“Procedimento de Bookbuilding”), e limitado ao maior 
entre (1) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede 
mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de re-
torno da Nota do Tesouro Nacional, série B - NTNB, com vencimento em 15 
de agosto de 2030, apurada no dia útil imediatamente anterior à data de rea-
lização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 
2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 
úteis; e (2) 6,00% (seis por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures da Primeira Série terão prazo 
de vencimento de 14 anos contados da sua data de emissão, a ser definida 
na Escritura de Emissão, e (y) as debêntures da segunda série (“Debêntures 
da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as 
“Debêntures”), cada uma com valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), serão 
remuneradas por juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por 
cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de 
sobretaxa a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, li-
mitada a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures 
da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos contados da sua 
data de emissão, a ser definida na Escritura de Emissão; e (ii) do “Contrato 
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Regime Misto de 
Garantia Firme de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da Quarta Emissão de Orizon Meio 
Ambiente S.A.”, a ser celebrado entre a Orizon, a Companhia, as instituições 
intermediárias da Oferta e demais fiadoras ali identificadas, pertencentes ao 
grupo econômico da Orizon (“Contrato de Distribuição”). 4.3. Aprovar a outor-
ga, pela Companhia, de garantia real, às obrigações assumidas pela Orizon 
nas Debêntures, sendo tal garantia outorgada por meio de “Instrumento Par-
ticular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, 
a ser celebrado entre a Orizon, a Companhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88 
(“Agente Fiduciário”) e as demais cedentes lá identificadas, pertencentes ao 
grupo econômico da Orizon (“Contrato de Cessão Fiduciária”). A garantia real 
outorgada pela Companhia consistirá em cessão fiduciária, sendo certo que 
(1) ficará sujeita à Condição Suspensiva Clientes (a ser definida no Contrato 
de Cessão Fiduciária) e à Condição Suspensiva Contratos (a ser definida no 
Contrato de Cessão Fiduciária) dos direitos creditórios detidos pelas Compa-
nhia contra os seus clientes especificados no Anexo I-A do Contrato de Ces-
são Fiduciária decorrentes da prestação de serviços pelas Companhia a tais 
clientes, inclusive direitos creditórios decorrentes de determinados contratos 
celebrados pela Companhia a serem especificados no Anexo I-A do Contrato 
de Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios Contratos”), os quais deverão ser 
pagos, após o implemento da Condição Suspensiva Clientes e da Condição 
Suspensiva Contratos, única e exclusivamente em conta mantida pela Com-
panhia junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário”) e identi-
ficada no Contrato de Cessão Fiduciária (“Conta Garantia”);e (2) com eficácia 
desde a data de assinatura do Contrato de Cessão Fiduciária e não estando 
sujeita a qualquer condição suspensiva, dos direitos da Companhia contra o 
Banco Depositário com relação à titularidade da Conta Garantia, bem como 
todos os ativos e aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos em 
tempos com os recursos depositados em e/ou vinculados a tais contas (“Ces-
são Fiduciária”). 4.4. A autorização para a outorga de procuração ao Agente 
Fiduciário no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária por prazo superior a 1 
(um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento da totalidade das De-
bêntures. 4.5. Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a ne-
gociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação das 
garantias acima descritas, podendo discutir, negociar, definir termos e condi-
ções, e a firmar, em nome da Companhia, a Escritura de Emissão, o Contrato 
de Distribuição, o Contrato de Cessão Fiduciária e todos e quaisquer contra-
tos, títulos de crédito, notificações, procurações, certificados, certidões, ins-
trumentos e demais documentos a eles relativos. 5. Deliberações: Dispensa-
da a leitura da ordem do dia, foi deliberado pelos presentes que a ata a que 
se refere esta Assembleia seria lavrada na forma de sumário, tendo as Acio-
nistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Ratificado a 
escolha do jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro para publicação desta ata. 5.2. Aprovado a outorga, pela Companhia, 
da Fiança em garantia das obrigações assumidas pela Orizon nas Debêntu-
res, e pelas obrigações assumidas pela Companhia, pela Orizon e pelas de-
mais fiadoras lá identificadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon no 
Contrato de Distribuição. A Companhia se obrigará, nos termos da Escritura 
de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, perante os debenturistas, 
como fiadora, co-devedora solidária, principal pagadora e solidariamente  
responsáveis por todas as obrigações assumidas pela Orizon na Escritura de 
Emissão, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 
(parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 
838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo 
Civil, pelo pagamento integral das Obrigações Garantidas (a ser definida na 
Escritura de Emissão), nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, 
independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra 
medida, observado os termos a serem definidos na Escritura de Emissão. Os 
demais termos e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito da 
Escritura de Emissão. 5.3. Aprovado a outorga, pela Companhia, da Cessão 
Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, em garantia das obrigações assu-
midas pela Orizon nas Debêntures. 5.4. Autorizado a outorga de procuração 
ao Agente Fiduciário no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária por prazo 
superior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento da totali-
dade das Debêntures. 5.5. Autorizado os Diretores e/ou procuradores da 
Companhia a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados 
à prestação das garantias acima descritas, podendo discutir, negociar, definir 
termos e condições, e a firmar, em nome da Companhia, a escritura de emis-
são das Debêntures, o Contrato de Distribuição, o Contrato de Cessão Fidu-
ciária e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações, procura-
ções, certificados, certidões, instrumentos e demais documentos a eles 
relativos, ficando ratificados todos os atos praticados pelos diretores e procu-
radores em nome da Companhia até a presente data que, direta ou indireta-
mente, estejam relacionados à Emissão, à Oferta, à outorga da Cessão Fidu-
ciária e da garantia fidejussória ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata 
na forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
Acionistas: Orizon Meio Ambiente S.A. (representada por seu Diretor Dalton 
Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro Leonardo Roberto Pe-
reira dos Santos) e Orizon Valorização de Resíduos S.A. (representada por 
seu Diretor Dalton Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores Leonardo Roberto Pereira dos Santos). Mesa: 
Presidente: Leonardo Roberto Pereira dos Santos. Secretário:  Dalton As-
sumção Canelhas Filho. “Confere com a original lavrada no Livro de Re-
gistro de Atas de Assembleia Geral”. Nova Iguaçu-RJ, 16 de novembro de 
2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Presidente; Dalton 
Assumção Canelhas Filho - Secretário. Acionista: ORIZON MEIO AMBIEN-
TE S.A. Dalton Assumção Canelhas Filho; Leonardo Roberto Pereira dos 
Santos. ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. Dalton Assumção 
Canelhas Filho; Leonardo Roberto Pereira dos Santos. Jucerja nº 4652656 
em 23/11/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
ALCÂNTARA S.A.

CNPJ nº 07.090.691/0001-00 / NIRE 33.3.0027449-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, 
às 13:00 horas, na sede da Central de Tratamento de Resíduos Alcântara 
S.A., situada na Avenida Professora Aida de Souza Faria, s/nº, bairro Alme-
rinda, CEP 24.742-000, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de 
Janeiro (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publica-
ção de Editais de Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Socieda-
des por Ações”), tendo em vista a presença da única Acionista da Compa-
nhia, Orizon Meio Ambiente S.A. (“Orizon”). 3. Composição da Mesa: as-
sumiu a presidência da sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos, 
que convidou o Sr. Dalton Assumção Canelhas Filho para secretariá-lo.  
4. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 4.1. A ratificação da 
escolha do jornal “Monitor Mercantil” para a publicação de atos societários 
da Companhia, adicionalmente ao Diário Oficial do Estado do Rio de Janei-
ro. 4.2. Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, sob a 
forma de fiança  (“Fiança”), sem benefício de ordem, em garantia das obri-
gações assumidas por sua controladora e única acionista, a Orizon, no âm-
bito (i) da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, 
em duas séries, da Orizon no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais) (“Emissão”), cujos termos e condições serão definidos no 
“Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com 
Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da Quarta Emissão de 
Orizon Meio Ambiente S.A.” (“Escritura de Emissão”), nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, para distribuição pública, com esforços restritos de 
colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), sendo certo que (x) as debên-
tures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”), cada uma com 
valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), as quais serão atualizadas pela 
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(“IPCA”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e se-
rão remuneradas por juros remuneratórios a serem definidos conforme pro-
cedimento de bookbuilding a ser definido na Escritura de Emissão (“Proce-
dimento de Bookbuilding”), e limitado ao maior entre (1) a cotação indicativa 
divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores 
(http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno da Nota do Tesouro 
Nacional, série B – NTNB, com vencimento em 15 de agosto de 2030, apu-
rada no dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimen-
to de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 2,00% (dois por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (2) 6,00% (seis 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo 
certo que as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 14 
anos contados da sua data de emissão, a ser definida na Escritura de Emis-
são, e (y) as debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” 
e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”), 
cada uma com valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), serão remuneradas 
por juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da varia-
ção acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa a ser 
definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitada a 
3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures da 
Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos contados da sua data 
de emissão, a ser definida na Escritura de Emissão; e (ii) do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Regime Misto de Ga-
rantia Firme de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da Quarta Emissão de Orizon Meio 
Ambiente S.A.”, a ser celebrado entre a Orizon, a Companhia, as institui-
ções intermediárias da Oferta e demais fiadoras ali identificadas, pertencen-
tes ao grupo econômico da Orizon (“Contrato de Distribuição”). 4.3. Aprovar 
a outorga, pela Companhia, de garantia real, às obrigações assumidas pela 
Orizon nas Debêntures, sendo tal garantia outorgada por meio de “Instru-
mento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
em Garantia”, a ser celebrado entre a Orizon, a Companhia, a Vórtx Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”) e as demais cedentes lá identifi-
cadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon (“Contrato de Cessão 
Fiduciária”). A garantia real outorgada pela Companhia consistirá em ces-
são fiduciária, sendo certo que (1) ficará sujeita à Condição Suspensiva 
Clientes (a ser definida no Contrato de Cessão Fiduciária) e à Condição 
Suspensiva Contratos (a ser definida no Contrato de Cessão Fiduciária), 
dos direitos creditórios detidos pelas Companhia contra os seus clientes 
especificados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária decorrentes 
da prestação de serviços pelas Companhia a tais clientes, inclusive direitos 
creditórios decorrentes de determinados contratos celebrados pela Compa-
nhia a serem especificados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária 
(“Direitos Creditórios Contratos Onerados Condicionais”), os quais deverão 
ser pagos, após o implemento da Condição Suspensiva Clientes e da Con-
dição Suspensiva Contratos, única e exclusivamente em contas mantidas 
pela Companhia junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositá-
rio”) e a serem identificadas no Contrato de Cessão Fiduciária (“Contas Ga-
rantia”); (2) terá somente à Condição Suspensiva Clientes, de direitos credi-
tórios detidos pela Companhia contra os clientes a serem especificados no 
Anexo I-B do Contrato de Cessão Fiduciária decorrentes da prestação de 
serviços pela Companhia a tais clientes, inclusive direitos creditórios decor-
rentes de determinados contratos celebrados pela Companhia a serem es-
pecificados no Anexo I-B do Contrato de Cessão Fiduciária (“Direitos Credi-
tórios Contratos Livres Condicionais”), os quais deverão ser pagos, após o 
implemento da Condição Suspensiva Clientes, única e exclusivamente na 
Conta Garantia da Companhia; (3) com eficácia desde a data de assinatura 
do Contrato de Cessão Fiduciária e não estando sujeita a qualquer condi-
ção suspensiva, de direitos creditórios detidos pela Companhia contra os 
clientes a serem especificados no Anexo I-C do Contrato de Cessão Fiduci-
ária decorrentes da prestação de serviços pela Companhia a tais clientes, 
inclusive direitos creditórios decorrentes de determinados contratos cele-
brados pela Companhia a serem especificados no Anexo I-C do Contrato de 
Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios Contratos Incondicionais” e, em 
conjunto com os Direitos Creditórios Contratos Onerados Condicionais e os 
Direitos Creditórios Contratos Livres Condicionais, “Direitos Creditórios”), 
os quais deverão ser pagos única e exclusivamente na Conta Garantia da 
Companhia; e (4) com eficácia desde a data de assinatura do Contrato de 
Cessão Fiduciária e não estando sujeita a qualquer condição suspensiva, 
dos direitos da Companhia contra o Banco Depositário com relação à titula-
ridade das Contas Garantia, bem como todos os ativos e aplicações  
financeiras existentes ou feitas de tempos em tempos com os recursos de-
positados em e/ou vinculados a tais contas (“Cessão Fiduciária”). 4.4. A 
autorização para a outorga de procuração ao Agente Fiduciário no âmbito 
do Contrato de Cessão Fiduciária por prazo superior a 1 (um) ano, cuja va-
lidade se estenderá até o pagamento da totalidade das Debêntures.  
4.5. Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a negociar e 
acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação das ga-
rantias acima descritas, podendo discutir, negociar, definir termos e condi-
ções, e a firmar, em nome da Companhia, a Escritura de Emissão, o Con-
trato de Distribuição, o Contrato de Cessão Fiduciária e todos e quaisquer 
contratos, títulos de crédito, notificações, procurações, certificados, certidões, 
instrumentos e demais documentos a eles relativos. 5. Deliberações: Dis-
pensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pelos presentes que a ata a 
que se refere esta Assembleia seria lavrada na forma de sumário, tendo a 
Acionista presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Ratificado a 
escolha do jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro para publicação desta ata. 5.2. Aprovado a outorga, pela Companhia, 
da Fiança em garantia das obrigações assumidas pela Orizon nas Debêntu-
res, e pelas obrigações assumidas pela Companhia, pela Orizon e pelas de-
mais fiadoras lá identificadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon, 
no Contrato de Distribuição. A Companhia se obrigará, nos termos da Escri-
tura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, perante os debenturis-
tas, como fiadora, co-devedora solidária, principal pagadora e solidariamente  
responsáveis por todas as obrigações assumidas pela Orizon na Escritura de 
Emissão, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 
(parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 
838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo 
Civil, pelo pagamento integral das Obrigações Garantidas (a ser definida na 
Escritura de Emissão), nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, 
independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra 
medida, observado os termos a serem definidos na Escritura de Emissão.  
Os demais termos e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito 
da Escritura de Emissão. 5.3. Aprovado a outorga, pela Companhia, da Ces-
são Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, em garantia das obrigações 
assumidas pela Orizon nas Debêntures. 5.4. Autorizado a outorga de procu-
ração ao Agente Fiduciário no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária por 
prazo superior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento da 
totalidade das Debêntures. 5.5. Autorizado os Diretores e/ou procuradores da 
Companhia a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados 
à prestação das garantias acima descritas, podendo discutir, negociar, definir 
termos e condições, e a firmar, em nome da Companhia, a escritura de emis-
são das Debêntures, o Contrato de Distribuição, o Contrato de Cessão Fidu-
ciária e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações, procura-
ções, certificados, certidões, instrumentos e demais documentos a eles 
relativos, ficando ratificados todos os atos praticados pelos diretores e procu-
radores em nome da Companhia até a presente data que, direta ou indireta-
mente, estejam relacionados à Emissão, à Oferta, à outorga da Cessão Fidu-
ciária e da garantia fidejussória ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata 
na forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
Acionista: Orizon Meio Ambiente S.A. (representada por seu Diretor Dalton 
Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro Leonardo Roberto Pe-
reira dos Santos). Mesa: Presidente: Leonardo Roberto Pereira dos Santos. 
Secretário: Dalton Assumção Canelhas Filho. “Confere com a original la-
vrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral” São Gonçalo-
-RJ, 16 de novembro de 2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos San-
tos - Presidente; Dalton Assumção Canelhas Filho - Secretário Acionista: 
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. Dalton Assumção Canelhas Filho;Leonardo 
Roberto Pereira dos Santos. Jucerja nº 4652709 em 23/11/2021. Jorge Pau-
lo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
DE BARRA MANSA S.A.

CNPJ nº 10.840.738/0001-10 / NIRE 33.3.0029021-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, às 
12:30 horas, na sede da Central de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa 
S.A., situada na Estrada Bananal, nº 6.570, bairro Cotiara, CEP 27347-580, 
no Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”).  
2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de Editais de Convo-
cação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezem-
bro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em 
vista a presença da única Acionista da Companhia, Orizon Meio Ambiente 
S.A. (“Orizon”). 3. Composição da Mesa: assumiu a presidência da sessão 
o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos, que convidou o Sr. Dalton As-
sumção Canelhas Filho para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: examinar, dis-
cutir e deliberar sobre: 4.1. A ratificação da escolha do jornal “Monitor Mer-
cantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para publicação desta 
ata. 4.2. Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, sob a 
forma de fiança (“Fiança”), sem benefício de ordem, em garantia das obriga-
ções assumidas por sua controladora e única acionista, a Orizon, no âmbito 
(i) da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas 
séries, da Orizon, no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
reais) (“Emissão”), cujos termos e condições serão definidos no “Instrumento 
Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional 
Fidejussória, em Duas Séries, da Quarta Emissão de Orizon Meio Ambiente 
S.A.” (“Escritura de Emissão”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 
para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta”), sendo certo que (x) as debêntures da primeira série 
(“Debêntures da Primeira Série”), cada uma com valor nominal de R$1.000,00 
(mil reais), as quais serão atualizadas pela variação acumulada do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, e serão remuneradas por juros remune-
ratórios a serem definidos conforme procedimento de bookbuilding a ser de-
finido na Escritura de Emissão (“Procedimento de Bookbuilding”), e limitado 
ao maior entre (1) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página 
na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa inter-
na de retorno da Nota do Tesouro Nacional, série B - NTNB, com vencimento 
em 15 de agosto de 2030, apurada no dia útil imediatamente anterior à data 
de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmen-
te de 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
dias úteis; e (2) 6,00% (seis por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquen-
ta e dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures da Primeira Série terão 
prazo de vencimento de 14 anos contados da sua data de emissão, a ser 
definida na Escritura de Emissão, e (y) as debêntures da segunda série (“De-
bêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira 
Série, as “Debêntures”), cada uma com valor nominal de R$1.000,00 (mil re-
ais), serão remuneradas por juros remuneratórios correspondentes a 100% 
(cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencial-
mente de sobretaxa a ser definida de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding, limitada a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que 
as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos con-
tados da sua data de emissão, a ser definida na Escritura de Emissão; e  
(ii) do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Re-
gime Misto de Garantia Firme de Melhores Esforços de Colocação, de De-
bêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da Quarta Emis-
são de Orizon Meio Ambiente S.A.”, a ser celebrado entre a Orizon, a Com-
panhia, as instituições intermediárias da Oferta e demais fiadoras ali identifi-
cadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon (“Contrato de 
Distribuição”). 4.3. Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia real, às 
obrigações assumidas pela Orizon nas Debêntures, sendo tal garantia outor-
gada por meio de “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios em Garantia”, a ser celebrado entre a Orizon, a Com-
panhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no 
CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”) e as demais ceden-
tes lá identificadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon (“Contrato 
de Cessão Fiduciária”). A garantia real outorgada pela Companhia consistirá 
em cessão fiduciária, sendo certo que (1) ficará sujeita à Condição Suspensi-
va Clientes (a ser definida no Contrato de Cessão Fiduciária) e à Condição 
Suspensiva Contratos (a ser definida no Contrato de Cessão Fiduciária) dos 
direitos creditórios detidos pelas Companhia contra os seus clientes especifi-
cados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária decorrentes da presta-
ção de serviços pelas Companhia a tais clientes, inclusive direitos creditórios 
decorrentes de determinados contratos celebrados pela Companhia a serem 
especificados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária (“Direitos Cre-
ditórios Contratos”), os quais deverão ser pagos, após o implemento da Con-
dição Suspensiva Clientes e da Condição Suspensiva Contratos, única e ex-
clusivamente em conta mantida pela Companhia junto ao Banco Santander 
(Brasil) S.A. (“Banco Depositário”) e a serem identificadas no Contrato de 
Cessão Fiduciária (“Conta Garantia”); e (2) com eficácia desde a data de as-
sinatura do Contrato de Cessão Fiduciária e não estando sujeita a qualquer 
condição suspensiva, dos direitos da Companhia contra o Banco Depositário 
com relação à titularidade da Conta Garantia, bem como todos os ativos e 
aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos em tempos com os re-
cursos depositados em e/ou vinculados a tais contas (“Cessão Fiduciária”). 
4.4. A autorização para a outorga de procuração ao Agente Fiduciário no 
âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária por prazo superior a 1 (um) ano, 
cuja validade se estenderá até o pagamento da totalidade das Debêntures. 
4.5. Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a negociar e 
acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação das garan-
tias acima descritas, podendo discutir, negociar, definir termos e condições, e 
a firmar, em nome da Companhia, a Escritura de Emissão, o Contrato de 
Distribuição, o Contrato de Cessão Fiduciária e todos e quaisquer contratos, 
títulos de crédito, notificações, procurações, certificados, certidões, instru-
mentos e demais documentos a eles relativos. 5. Deliberações: Dispensada 
a leitura da ordem do dia, foi deliberado pelos presentes que a ata a que se 
refere esta Assembleia seria lavrada na forma de sumário, tendo a Acionista 
presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Ratificado a escolha do 
jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para 
publicação desta ata. 5.2. Aprovado a outorga, pela Companhia, da Fiança 
em garantia das obrigações assumidas pela Orizon nas Debêntures, e pelas 
obrigações assumidas pela Companhia, pela Orizon e pelas demais fiadoras 
lá identificadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon, no Contrato de 
Distribuição. A Companhia se obrigará, nos termos da Escritura de Emissão, 
em caráter irrevogável e irretratável, perante os debenturistas, como fiadora, 
co-devedora solidária, principal pagadora e solidariamente  responsáveis por 
todas as obrigações assumidas pela Orizon na Escritura de Emissão, renun-
ciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de 
exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 (parágrafo úni-
co), 364, 366, 368, 371, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do 
Código Civil, e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil, pelo paga-
mento integral das Obrigações Garantidas (a ser definida na Escritura de 
Emissão), nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independen-
temente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, 
observado os termos a serem definidos na Escritura de Emissão. Os demais 
termos e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito da Escritu-
ra de Emissão. 5.3. Aprovado a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduci-
ária, em favor do Agente Fiduciário, em garantia das obrigações assumidas 
pela Orizon nas Debêntures. 5.4. Autorizado a outorga de procuração ao 
Agente Fiduciário no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária por prazo su-
perior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento da totalida-
de das Debêntures. 5.5. Autorizado os Diretores e/ou procuradores da Com-
panhia a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à 
prestação das garantias acima descritas, podendo discutir, negociar, definir 
termos e condições, e a firmar, em nome da Companhia, a escritura de emis-
são das Debêntures, o Contrato de Distribuição, o Contrato de Cessão Fidu-
ciária e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações, procura-
ções, certificados, certidões, instrumentos e demais documentos a eles 
relativos, ficando ratificados todos os atos praticados pelos diretores e procu-
radores em nome da Companhia até a presente data que, direta ou indireta-
mente, estejam relacionados à Emissão, à Oferta, à outorga da Cessão Fidu-
ciária e da garantia fidejussória ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata 
na forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
Acionista: Orizon Meio Ambiente S.A. (representada por seu Diretor Dalton 
Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro Leonardo Roberto Pe-
reira dos Santos). Mesa: Presidente: Leonardo Roberto Pereira dos Santos. 
Secretário: Dalton Assumção Canelhas Filho. “Confere com a original la-
vrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral”. Barra Mansa 
-RJ, 16 de novembro de 2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos  
Santos - Presidente; Dalton Assumção Canelhas Filho - Secretário. Acio-
nista: ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. Dalton Assumção Canelhas Filho;  
 Leonardo Roberto Pereira dos Santos. Jucerja nº 4652507 em 23/11/2021. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Associação
Assembleia Geral Extraordinária

Ellosfort – Associação Brasileira de Benefícios Mútuos
CNPJ nº. 19.622.672/0001-67

A Ellosfort – Associação Brasileira de Benefícios Mútuos, associação
civil, sem fins lucrativos, CNPJ de nº 19.622.672/0001-67, com sede à Rua
Oscar Soares, 695, Califórnia, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26220-099, através de
sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente, Sr.  Rogério
Roque dos Santos, CONVOCA, através do presente edital, todos os demais
associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no
dia 06/12/2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: 1. Renúncia do
atual Presidente e nomeação de novo Presidente; 2. Destituição
do corpo diretivo atual e nomeação de nova diretoria; 3. Eventuais
esclarecimentos. Em segunda chamada, a Assembleia Geral se instaura
com qualquer número de participantes. Os Associados que não puderem
comparecer na data e no horário marcados poderão nomear procuradores,
através de instrumento com firma devidamente reconhecida em Cartório,
para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para votar em seu nome.
Lembro-lhes que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações desta
Assembleia Geral todos aqueles que se encontrem em débito com suas
obrigações associativas. Contando com a presença e participação de todos
os Associados, subscreve-se o presente edital de convocação.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021.
Ellosfort – Associação Brasileira de Benefícios Mútuos

(Representada pelo Presidente, Rogério Roque dos Santos)

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE JOIAS E RELÓGIOS DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 34.155.762/0001-89

ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPAS
Pelo presente Edital de Divulgação de Chapas, faço saber que foi registrada
a seguinte chapa concorrente às eleições no Sindicato do Comércio
Atacadista de Joias e Relógios do Município do Rio de Janeiro para composição
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados junto ao Conselho de
Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Rio de Janeiro – Fecomércio-RJ a que está filiado, bem como
seus suplentes, para mandato de 16 de março de 2022 a 15 de março de
2026, conforme edital publicado no Monitor Mercantil, no dia 08 de novembro
de 2021. DIRETORIA – Efetivos: Presidente: Carla Christina Fernandes
Pinheiro; Secretário Geral: Nicolas Georges Farah Neto; Tesoureiro: Armando
Gomes; Suplentes: Bárbara Rodrigues Herrmann; Gabriel Gurivitz Laranjeira
CONSELHO FISCAL – Efetivos: Rafael Lee Sauer Eisenberg, Alexandre
Jorge de Carvalho Teixeira, Rafael Zilberman; Suplentes: Bárbara Rodrigues
Herrmann, Leandro Cupello Freitas; DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO
À FECOMÉRCIO-RJ – Efetivos: Carla Christina Fernandes Pinheiro, Armando
Gomes; Suplentes: Nicolas Georges Farah Neto, Alexandre Jorge de Carvalho
Teixeira. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021. A.) Carla Christina
Fernandes Pinheiro – Presidente.
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CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A. 
CNPJ nº 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

(“Companhia”)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Extraordi-
nária da Companhia que se realizará no dia 07 de dezembro de 2021 às 
10:30h, por videoconferência, conforme link a ser disponibilizado, com a 
seguinte Ordem do Dia: (i) alterar o art. 5º do estatuto social da Companhia 
passando o valor do capital social de R$ 1.601.200,00, para R$ 914.200,00, 
de forma a refletir a redução no montante de R$ 687.000,00, em linha com 
a aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
realizada em 08 de junho de 2021; (ii) discussão sobre alternativas à disso-
lução da Companhia; (iii) deliberar sobre a aprovação para dissolução da 
Companhia, cuja denominação social deverá ser seguida das palavras “em 
liquidação”, caso aprovada; (iv) deliberar sobre a nomeação de liquidan-
te e fixação de sua remuneração, conforme material disponibilizado pela 
Companhia; (v) deliberar sobre a manutenção dos órgãos de administração 
(Diretoria e do Conselho de Administração) e, caso haja alteração na estru-
tura atual, alterar consequentemente o estatuto social; (vi) deliberar sobre 
prazo para prestação de contas do Liquidante, conforme material disponi-
bilizado pela Companhia; e (vii) aprovar a consolidação do estatuto social. 
Conforme facultado pelo artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, para melhor 
conveniência dos acionistas, a Companhia realizará a Assembleia Geral 
Extraordinária de forma digital, por videoconferência. A Companhia enviará 
um link via e-mail aos acionistas, para que possam acessar o sistema da 
videoconferência por meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Os 
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Ge-
ral Extraordinária ora convocada se encontram à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, na forma do artigo 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 
Caso qualquer acionista se faça representar na Assembleia Geral Extraor-
dinária por procuração, serão observados os termos do artigo 126, § 1º, 
da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021. Carlo Alberto 
Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
CNPJ-04.611.818/0001-00  –  NIRE-33.3.0026871-5

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS 

DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE UM.
Nesta data, às dez horas, reuniram-se, por videoconferência, os 
Membros do Conselho de Administração da Companhia de Transportes 
Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS. Com a 
presença de todos os Conselheiros, havendo “quórum” estatutário, o 
Sr. Presidente do Conselho iniciou a reunião com a seguinte ordem do 
dia:  ITEM 1o - EXONERAÇÃO DO SR. PAULO CESAR CARNEIRO 
ALVES FILHO COMO DIRETOR-PRESIDENTE DA RIOTRILHOS – O 
Colegiado tomou ciência da exoneração do Sr. Paulo Cesar Carneiro 
Alves Filho e, consequentemente da sua saída como membro integrante 
deste Conselho, por meio do Ofício GG No 282/2021 datado de 
23/08/2021. ITEM 2o - ELEIÇÃO DO SR. DIRETOR VICE-PRESIDENTE 
PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA PRESIDÊNCIA DA 
RIOTRILHOS – Eleger, para responder interinamente pela Presidência 
da RIOTRILHOS, com base no Artigo 35, § 1o do Estatuto Social da 
Companhia, o Sr. Diretor Vice-Presidente GILBERTO GUEIROS 
DA SILVA, brasileiro, divorciado, Coronel do Exército, residente e 
domiciliado na Rua Ouro Branco, no 59, CEP 21321-000, Vila Valqueire, 
Rio de Janeiro/ RJ, portador da carteira de identidade no 0275816023 do 
MDRJ e inscrito no CPF sob o no 844.288.487-49.  Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a sessão e eu, Tania Maria Cabral do Nascimento, 
ID 0002708487-6, lavrei a presente Ata que é pelos Conselheiros 
e por mim assinada.  Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2021. FÁBIO 
TADEU NICOLOSI SERRÃO- Presidente, MARCOS MENDES SALLES 
- Vice-Presidente, ALEXANDRE SANSÃO FONTES – Conselheiro e 
RODRIGO RATKUS ABEL- Conselheiro. Registrada na JUCERJA sob o 
no 00004601118 em 4 de novembro de 2021.

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Nesta data, às dez horas, reuniram-se, por videoconferência, os 
Membros do Conselho de Administração da Companhia de Transportes 
Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS. Registre-se 
que a União não indicou representante. Com a presença de todos os 
Conselheiros, havendo “quórum” estatutário, o Sr. Vice-Presidente 
do Conselho iniciou a reunião com a seguinte ordem do dia: ITEM 1o 

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
-  Eleger, com base no Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia,  
complementando o prazo de gestão de 2 (dois) anos iniciado em 
14/5/2021, em substituição de DELMO MANOEL PINHO, FÁBIO 
TADEU NICOLOSI SERRÃO, brasileiro, casado, Advogado, residente 
e domiciliado na Rua Coelho Neto no 32, apto 305, CEP 22.231-110, 
Laranjeiras, Rio de Janeiro/ RJ, portador da carteira de identidade 
no 14208783-SSP/SP e inscrito no CPF sob o no 090.242.178-65. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e eu, Tania Maria Cabral 
do Nascimento, ID 0002708487-6, lavrei a presente Ata que é pelos 
Conselheiros e por mim assinada. Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021. 
MARCOS MENDES SALLES - Vice-Presidente, ALEXANDRE SANSÃO 
FONTES - Conselheiro, PAULO CESAR CARNEIRO ALVES FILHO – 
Conselheiro e RODRIGO RATKUS ABEL- Conselheiro. Registrada na 
JUCERJA sob o no 00004452823 em 10 de setembro de 2021.

ETR JARDIM GRAMACHO S.A.
CNPJ nº 19.108.295/0001-42 / NIRE 33.300.309.551
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, 
às 16:00 horas, na sede da ETR Jardim Gramacho S.A., situada na Rodovia 
Washington Luiz, nº 6.360 a 6390, Lote 6 e 7, bairro Jardim Gramacho, CEP 
250055-120, no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janei-
ro (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação 
de Editais de Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), tendo em vista a presença da única Acionista da Companhia, 
Orizon Meio Ambiente S.A. (“Orizon”). 3. Composição da Mesa: assumiu 
a presidência da sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos, que 
convidou o Sr. Dalton Assumção Canelhas Filho para secretariá-lo. 4. Or-
dem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 4.1. A ratificação da es-
colha do jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro para publicação desta ata. 4.2. Aprovar a outorga, pela Companhia, 
de garantia fidejussória, sob a forma de fiança (“Fiança”), sem benefício 
de ordem, em garantia das obrigações assumidas por sua controladora e 
única acionista, a Orizon, no âmbito (i) da 4ª (quarta) emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da Orizon no valor total 
de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Emissão”), cujos ter-
mos e condições serão definidos no “Instrumento Particular de Escritura de 
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas 
Séries, da Quarta Emissão de Orizon Meio Ambiente S.A.” (“Escritura de 
Emissão”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, para distribuição 
pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, confor-
me alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
(“Oferta”), sendo certo que (x) as debêntures da primeira série (“Debêntures 
da Primeira Série”), cada uma com valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), 
as quais serão atualizadas pela variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, e serão remuneradas por juros remuneratórios a 
serem definidos conforme procedimento de bookbuilding a ser definido na 
Escritura de Emissão (“Procedimento de Bookbuilding”), e limitado ao maior 
entre (1) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede 
mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de 
retorno da Nota do Tesouro Nacional, série B - NTNB, com vencimento em 
15 de agosto de 2030, apurada no dia útil imediatamente anterior à data de 
realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente 
de 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
dias úteis; e (2) 6,00% (seis por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cin-
quenta e dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures da Primeira Série 
terão prazo de vencimento de 14 anos contados da sua data de emissão, a 
ser definida na Escritura de Emissão, e (y) as debêntures da segunda série 
(“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Pri-
meira Série, as “Debêntures”), cada uma com valor nominal de R$1.000,00 
(mil reais), serão remuneradas por juros remuneratórios correspondentes a 
100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida expo-
nencialmente de sobretaxa a ser definida de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding, limitada a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que 
as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos 
contados da sua data de emissão, a ser definida na Escritura de Emissão; 
e (ii) do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com 
Regime Misto de Garantia Firme de Melhores Esforços de Colocação, de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garan-
tia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da Quarta 
Emissão de Orizon Meio Ambiente S.A.”, a ser celebrado entre a Orizon, a 
Companhia, as instituições intermediárias da Oferta e demais fiadoras ali 
identificadas, pertencentes ao grupo econômico da Orizon (“Contrato de 
Distribuição”). 4.3. Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia 
a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à pres-
tação da garantia acima descrita, podendo discutir, negociar, definir termos 
e condições, e a firmar, em nome da Companhia, a Escritura de Emissão, 
o Contrato de Distribuição e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, 
notificações, procurações, certificados, certidões, instrumentos e demais 
documentos a eles relativos. 5. Deliberações: Dispensada a leitura da or-
dem do dia, foi deliberado pelos presentes que a ata a que se refere esta 
Assembleia seria lavrada na forma de sumário, tendo a Acionista presente, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Ratificado a escolha do jornal 
“Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para 
publicação desta ata. 5.2. Aprovado a outorga, pela Companhia, da Fian-
ça em garantia das obrigações assumidas pela Orizon nas Debêntures, e 
pelas obrigações assumidas pela Companhia, pela Orizon e pelos demais 
fiadores lá descritos, no Contrato de Distribuição. A Companhia se obrigará, 
nos termos da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, 
perante os debenturistas, como fiadora, co-devedora solidária, principal 
pagadora e solidariamente  responsáveis por todas as obrigações assu-
midas pela Orizon na Escritura de Emissão, renunciando expressamente 
aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer 
natureza previstos nos artigos 333 (parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 
821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos 
artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil, pelo pagamento integral 
das Obrigações Garantidas (a ser definidas na Escritura de Emissão), nas 
datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de 
notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, observado 
os termos a serem definidos na Escritura de Emissão. Os demais termos 
e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito da Escritura de 
Emissão. 5.3. Autorizado os Diretores e/ou procuradores da Companhia a 
negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação 
da garantia acima descrita, podendo discutir, negociar, definir termos e con-
dições, e a firmar, em nome da Companhia, a escritura de emissão das De-
bêntures, o Contrato de Distribuição e todos e quaisquer contratos, títulos 
de crédito, notificações, procurações, certificados, certidões, instrumentos 
e demais documentos a eles relativos, ficando ratificados todos os atos pra-
ticados pelos diretores e procuradores em nome da Companhia até a pre-
sente data que, direta ou indiretamente, estejam relacionados à Emissão, à 
Oferta, à outorga  da garantia fidejussória ora aprovada. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata na forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. Acionista: Orizon Meio Ambiente S.A. (representada por 
seu Diretor Dalton Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro Le-
onardo Roberto Pereira dos Santos). Mesa: Presidente: Leonardo Roberto 
Pereira dos Santos. Secretário: Dalton Assumção Canelhas Filho. “Confere 
com a original lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Ge-
ral”. Duque de Caxias -RJ, 16 de novembro de 2021. Jucerja nº 4652544 
em 23/11/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A. Companhia Fechada
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 / NIRE: 33.3.0015817-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A. 
(“Cia”) para que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária da Cia. a ser reali-
zada sob a forma exclusivamente presencial, conforme autorizado pela Instrução 
Normativa nº 81, de 10/06/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresa-
rial e Integração - DREI, às 10h00 do dia 03/12/2021, na sede da Cia., localizada 
na Cidade e Estado do RJ, na Rua General Ivan Raposo, 431 (parte), Barra da 
Tijuca, CEP 22.621-040, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem do 
Dia:(i) Aumentar o capital social da Cia., sem emissão de novas ações, mediante a 
capitalização da reserva de lucros, no valor de até R$12.286.989,94 (doze milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro 
centavos), utilizando-se dos valores contabilizados na conta de lucros acumulados 
da Cia. até o final do exercício social de 31/12/2020 (conforme balancete contábil 
com data base de 31/10/2021); e  (ii) Uma vez aprovado o item (i) da Ordem do Dia, 
alterar o Art. 5 do Estatuto Social da Cia., de modo a refletir o novo valor do capital 
social da Cia.. A Cia. esclarece que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Cia., os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinen-
tes às matérias a serem deliberada na AGE, inclusive as Demonstrações Financei-
ras da Cia.; e (b) para participação na AGE, os acionistas deverão apresentar à Cia. 
os documentos de identificação referentes aos acionistas, sendo que: (b.i) no caso 
de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos 
de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas 
desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76, 
representá-lo na AGE, será necessária a apresentação com 24hs de antecedência 
do correspondente instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outor-
gante. RJ, 24/11/2021. Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A..

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula
nº 036 JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227
– Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20020-902, tel. (21)
2533-7978, site www.machadoleiloes.com.br, faz saber que,
devidamente autorizada pela fiduciária/credora AISIL
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.058.586/
0001-67, venderá em segundo público leilão presencial, no dia
03/12/2021, com início às 14:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº
227, Gr. 704 – Centro/RJ., o imóvel identificado como Sala 324 do
empreendimento “Passeio Empresarial”, situado na Rua Campo
Grande nº 1.014, em Campo Grande, na Freguesia de Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ, com área privativa 21,72m², e somada
a comum, área total de 51,58m², que corresponde à fração ideal
de 52/10.000 do respectivo terreno, com as medidas,
características e confrontações constantes da matrícula nº 47890
do 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ,
conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada
com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, lavrado em
10/10/2016, com garantia de alienação fiduciária registrado na
matrícula nº 47890 sob os números R-4 e R-6, venda essa que
se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida, vencida
e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram
pagos pelos fiduciantes/devedores FRANCISCO JOSÉ DE JESUS
BATISTA, CPF nº 012.443.647-11 e sua mulher ROSANA DO
NASCIMENTO DA COSTA BATISTA, CPF nº 055.674.197-83, nos
termos do supra referido contrato, tendo eles sido previamente
constituídos em mora, não a emendaram e, em consequência,
consolidada a plena propriedade em nome da fiduciária/credora,
consoante ato AV-8 da matrícula nº 47890 do 12º Ofício do Registro
de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 281.336,92 (duzentos e oitenta e
um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos),
fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§2º e 3º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito
informado pelo condomínio do período de 05/02/2020 a 05/05/
2020, 05/07/2020 a 05/11/2021, no valor de R$ 11.714,03, débitos
de IPTU (Inscrição Imobiliária nº 3322005-4) dos exercícios de
2020 e de 2021, no valor de R$ 1.591,11 e débito do FUNESBOM
dos exercícios de 2017, 2019 e 2020, no valor de R$ 244,31.
Ficam cientes os interessados de que a arrematação far-se-á
mediante o pagamento imediato pelo arrematante do lanço
vencedor, acrescido de 5% de comissão à Leiloeira
incidentes sobre o valor da arrematação. Caso o imóvel objeto
do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da
Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. IZLAN SANTOS DE SOUZA, CPF nº 140.901.727-
30 e Sra. ANDRESSA CRISTHINE DA FONSECA MALAQUIAS DE
SOUZA, CPF nº 138.182.467-69, ficam desde já cientificados do
dia, hora e local de realização do presente leilão. A Leiloeira acha-
se habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
proceder os atos necessários à formalização da arrematação.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021. Norma Maria Machado,
Leiloeira Pública Oficial.

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes e propagandistas
de qualquer ramo econômico do Estado de Alagoas, para participar de
reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser realizada no dia
06/12/2021 na Rua Bel Floriano Ivo, nº 119, sala 04, Farol, Maceió/AL,
CEP 57055-010, com início às 17:00h em primeira chamada, 18:00h em
segunda chamada e as 19:00h em terceira e última chamada. Os
interessados deverão levar documentação pessoal necessária em
conformidade com a Lei 5.764/71, Lei 10.406/02 e lei número 8.934/94,
quando no ato da fundação haverá formação de chapas, candidatura,
eleição e posse para o primeiro mandato. João Maurício Alcântara de
Oliveira – CPF 934.194.145-87 – Maceió/AL – 27 de novembro

Mercado corre do risco em momento de estresse

Se tem uma coisa que 
o mercado é previ-
sível é com relação 

ao seu comportamento em 
momentos de estresse é aver-
são ao risco. “Nessa hora, a 
ordem costuma ser o ‘bater 
e correr’, para depois ver a 
real extensão do problema”, 
comentou nesta sexta-feira 
o economista Alexsandro 
Nishimura, head de conteú-
do e sócio da BRA.

“Com o temor global de 
que a nova variante identifi-
cada na África do Sul pos-
sa provocar novos surtos, 
com impacto sobre a frágil 
recuperação econômica, as 
ordens de venda predomi-
naram e os pregões foram 
de quedas generalizadas ao 
redor do mundo”, avaliou.

Nos Estados Unidos, as 
bolsas tiveram uma opera-
ção mais curta nesta sexta-
feira (26) devido ao Feriado 
de Ação de Graças no país. 
A nova variante do coro-
navírus, identificada pela 
primeira vez em Botsuana, 
no sul da África, conseguiu 

puxar os índices para baixo.
O Dow Jones terminou em 

queda de 2,53%, aos 34.899 
pontos (índice perdeu mais de 
1000 pontos no dia), o Nasdaq 
caiu 2,23%, aos 15.491 pontos, 
e o S&P 500 fechou em baixa 
de 2,27%, aos 4.594 pontos. 
Os três índices tiveram a pior 
sessão já registrada em uma 
Black Friday. A Bolsa de Paris 
encerrou em queda de 4,68%, 
a de Londres 3,51% e Frank-
furt de 3,80%. Em Londres, 
o preço do barril de petróleo 
WTI operava em queda de 
10,79%.

Na Ásia, os mercados 
refletiram a tendência e Tó-
quio fechou em baixa queda 
de 2,53%. Na China, o ín-
dice CSI300, que reúne as 
maiores companhias lista-
das em Xangai e Shenzhen, 
teve queda de 0,74%, en-
quanto o índice de Xangai 
caiu 0,56%.

Brasil

No Brasil, o dólar avançou 
frente ao real, enquanto o 

Ibovespa recuava 3,52%, aos 
102.090,18 pontos, às 16h49, 
horário de Brasília, após atin-
gir o menor patamar aos 101 
mil pontos. A moeda norte-
americana fechou a sessão 
desta sexta-feira com alta de 
0,55%, cotada a R$ 5,596. 
No acumulado da semana, o 
dólar caiu 0,25%.

Segundo Nishimura, é ce-
do para afirmar como a va-
riante vai reagir às vacinas ou 
como os países vão lidar caso 
haja novas ondas de conta-
minação, mas o mercado 
se antecipa e ativos de risco 
sofrem pelo mundo. Dada a 
força do movimento global, 
os ativos brasileiros também 
foram fortemente penaliza-
dos, com o Ibovespa retroce-
dendo tudo e mais um pouco 
do que foi ganho durante a 
semana. O economista citou 
que as ações mais prejudicadas 
foram, naturalmente, da Gol, 
Azul e CVC, que lideraram as 
perdas no Ibovespa. “O temor 
natural foi de que estas empresas 
voltem a ser as mais prejudica-
das, uma vez que já houve si-

nalizações de alguns países para 
restringir voos vindos do sul da 
África. Mas o movimento de 
queda foi generalizado, atingin-
do commodities, bancos e cons-
trutoras, por exemplo. Os temo-
res com a variante ofuscaram até 
mesmo a black friday e a queda 
dos juros futuros no Brasil, que 
poderiam dar algum respiro para 
as ações das varejistas”.

Nishimura disse que as 
únicas ações que flertaram 
ou se mantiveram no cam-
po positivo foram as que 
apresentam alguma resiliên-
cia neste cenário de aversão 
ao risco e alta do dólar. Este 
foi o caso dos papéis da Su-
zano e Taesa.

“Quando parecia que te-
ríamos algum respiro, veio 
uma nova preocupação 
com a variante sul-africana 
da Covid-19 e o Ibovespa 
perdeu todo o tortuoso ca-
minho que havia percorrido 
durante a semana. Foram 
três pregões seguidos de al-
ta, mas as perdas de sexta-
feira reaproximaram o índi-
ce dos 100 mil pontos”.

Canal oficial para investidor 
pessoa física na B3

A partir desta sexta-
feira, a nova área lo-
gada do investidor 

da B3, lançada em junho, 
passa a ser o canal que cen-
traliza todas as informações 
para a pessoa física. Com 
isso, o Canal Eletrônico 
do Investidor (CEI) será 
oficialmente desligado, in-
formou a bolsa. Com no-
vas funcionalidades, a no-
va área logada permite que 
qualquer investidor pessoa 
física, que tenha conta em 
banco ou corretora, possa 
consultar informações so-
bre suas aplicações financei-
ras que estejam registradas 
na B3 de forma consolida-
da, transparente e confiável.

Todos os ativos ficam 
disponíveis em um único 
extrato, divididos por tipo 
de investimento ou por ins-
tituições financeiras. É pos-
sível visualizar informações 
detalhadas de produtos 
como ações, ETFs, FIIs, 
CDBs, LCIs e LCAs, mo-
vimentações, posições, di-
videndos e demais eventos 

provisionados, entre outros 
dados.

Além disso, a nova área 
possui APIs de dados que 
entregam para o mercado 
uma forma direta e segura de 
consumir informações sobre 
os investimentos realizados 
na bolsa do Brasil. “Até o 
final de 2021, todas as insti-
tuições que oferecem o ser-
viço de entrega de dados de 
investimentos consolidados 
acessarão esse sistema”, dis-
se a B3. “A nova área logada 
foi desenvolvida para trazer 
ainda mais praticidade para o 
investidor pessoa física. Nos-
so intuito é que as novas fun-
cionalidades complementem 
a experiência do investidor e 
dos serviços oferecidos pelas 
corretoras. O portal seguirá 
em constante aprimoramento, 
com o intuito de agregar cada 
vez mais informações e ser-
viços que facilitem a vida do 
investidor e contribuam com 
a sua jornada de aprendizado”, 
afirma Felipe Paiva, diretor de 
Relacionamento e Pessoa Físi-
ca da B3. 
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