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PIB em queda 
e inflação alta 
apontam para 
estagflação

O Produto Interno Bruto (PIB), 
a soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, recuou 
0,1% no terceiro trimestre deste 
ano, na comparação com o tri-
mestre anterior, segundo os dados 
oficiais divulgados pelo IBGE. O 
Instituto também revisou a queda 
do PIB no segundo trimestre, de 
0,1% para 0,4%. Dois trimestres 
seguidos de retração caracterizam 
recessão técnica.

A perspectiva para 2022 piorou. 
Marco Caruso, economista-chefe 
do Banco Original, ainda estima 
um crescimento de 0,5% no ano 
que vem, “mas o risco de recessão 
não pode ser descartado”.

Com inflação na casa de dois dí-
gitos em 2021 e as estimativas su-
bindo para 2022, além da perspec-
tiva de crescimento próximo a zero 
ou nova recessão, o Brasil caminha 
para o pior cenário: estagflação.

Segundo a pesquisadora Rebe-
ca Palis, do IBGE, o resultado do 
terceiro trimestre foi influenciado 
pelo encerramento da safra de so-
ja, que fica mais concentrada no 
primeiro semestre do ano. “Como 
ela é a principal commodity bra-
sileira, a produção agrícola tende 
a ser menor a partir do segundo 
semestre. Além disso, a agropecu-
ária vem de uma base de compara-
ção alta, já que foi a atividade que 
mais cresceu no período de pan-
demia e, para este ano, as perspec-
tivas não foram tão positivas, em 
ano de bienalidade negativa para o 
café e com a ocorrência de fatores 
climáticos adversos na época do 
plantio de alguns grãos”, afirma a 
pesquisadora. Páginas 7 e 8

Senado  
derruba 
esquema de 
securitização

Um “jabuti” – como são co-
nhecidos artigos introduzidos em 
projetos com os quais não tem 
qualquer relação – embutido na 
Proposta de Emenda Constitu-
cional 23 pela Câmara dos Depu-
tados foi derrubado no Senado. A 
securitização da dívida pública foi 
retirada do texto após campanha 
de entidades lideradas pela Audi-
toria Cidadã e apoiada pelo Mo-
nitor Mercantil.

A securitização é uma operação 
no mercado financeiro a fim de 
transformar algum ativo (contra-
tos de empréstimo, por exemplo) 
em derivativos, isto é, novos pa-
péis lastreados naquele ativo. O 
artigo na PEC 23 pretendia au-
torizar o esquema em relação ao 
setor público, dando como garan-
tia os impostos pagos por toda a 
sociedade.

A coordenadora nacional da 
Auditoria, Maria Lucia Fattorelli, 
comemorou a derrubada do es-
quema, que não poderá ser res-
taurado na Câmara, para onde a 
PEC 23 retorna: “Foi uma derro-
ta imensa pra eles [os defensores 
do esquema]. Depois de terem 
conseguido passar na Câmara e 
na CCJ do Senado, perderam em 
plenário.”

Constituição 
passará a 
garantir
renda básica

A votação da PEC 23, que al-
tera o pagamento de precatórios, 
no Senado incluiu na Constituição 
um dispositivo assegurando que 
“todo brasileiro em situação de 
vulnerabilidade social terá direito 
a uma renda básica familiar”.

A inclusão representa uma con-
quista social histórica, mas depen-
derá da votação na Câmara dos 
Deputados – para onde a Propos-
ta de Emenda Constitucional re-
torna, por ter sido alterada no Se-
nado – e da implementação de um 
programa de renda mínima pelos 
governos.

A PEC foi aprovada por 61 
votos a favor, 10 contra e 1 abs-
tenção, abrindo no Orçamento da 
União de 2022 um espaço fiscal 
estimado em R$ 106 bilhões para 
bancar R$ 400 mensais aos bene-
ficiários do Bolsa Família, rebati-
zado de Auxílio Brasil. Página 3

BR do Mar tira empregos e 
financiamento do Brasil
Senado reduz tripulação mínima brasileira para apenas 1/3

As modificações introdu-
zidas no Senado no Pro-
jeto de Lei 4199/2020, 

conhecido por BR do Mar, tor-
naram o texto ainda mais preju-
dicial que o anteriormente apro-
vado na Câmara dos Deputados, 
como é o caso das alterações na 
legislação do Fundo da Marinha 
Mercante (FMM), que autoriza-
ram o uso dos recursos para ob-
jetivos alheios à indústria naval e 
à navegação brasileiras, reduzindo 
a receita para o financiamento de 
projetos de interesse da economia 
nacional. A avaliação é do Sin-
dicato Nacional da Indústria da 
Construção e Reparação Naval e 
Offshore (Sinaval).

O texto aprovado no Senado, 
que volta à Câmara devido às al-
terações, tem outros pontos que 
pioraram um projeto que já era 
criticado. Entre eles, a redução 
de exigência de tripulação brasi-
leira nas embarcações afretadas 
no exterior que poderão operar 
na navegação de cabotagem (en-
tre portos nacionais). No texto 
original do PL havia exigência de 
no mínimo 2/3 de trabalhadores 
brasileiros; no Senado, o mínimo 
passou a apenas 1/3.

O Projeto de Lei “introduz mu-
danças drásticas no segmento de 
transporte entre os portos nacio-
nais, com efeitos negativos para a 
indústria nacional, sem que consi-
ga garantir a realização do objeti-
vo proposto, que é o estímulo ao 
desenvolvimento do setor, com 
defesa da concorrência”, afirma 
o jurista Nilson Vieira Ferreira de 
Mello Jr., membro da Comissão 
de Infraestrutura do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB).

“É preciso lembrar que o trans-
porte de cabotagem é realizada, 
em quase todo o mundo, mesmo 
nos Estados Unidos (teoricamen-
te, país onde há mais abertura de 
mercado a produtos e serviços es-
trangeiros, em consonância com 
a doutrina liberal), por empresas, 

Falta de insumos prejudica 7 em 10 indústrias

Pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI) divulgada nesta 

quinta-feira revela que as dificul-
dades de abastecimento de insu-
mos e de matérias-primas afeta-
ram em média 68% das empresas 
das indústrias extrativa e de cons-

trução em outubro de 2021. O 
percentual é um pouco menor do 
que em fevereiro deste ano, quan-
do 73% das empresas relataram o 
problema. Apesar da ligeira queda, 
a situação está bastante complica-
da e mais da metade das indústrias 
avalia que esse desajuste só terá 

fim a partir de abril de 2022.
Em 18 dos 25 setores da indús-

tria de transformação consulta-
dos, mais de dois terços das em-
presas afirmaram que, mesmo em 
negociações com o valor acima do 
habitual, está mais difícil obter os 
insumos no mercado doméstico.

navios e tripulações nacionais”, 
ressalta o advogado. “O PL urdi-
do pelo Executivo promove, na 
verdade, uma abertura do setor 
sem precedentes no mundo”.

Um dos argumentos do gover-
no é a defesa da concorrência, 
com a possibilidade de entrada no 
setor de novos operadores. Para 
tanto, estabelece o amplo afreta-
mento de embarcações no exte-
rior, conforme dispõem os arti-
gos 5º e 6º do PL. Contudo, pelas 
condições dadas, afirma Nilson 
Mello, somente grandes empresas 
de atuação global terão capacidade 
e recursos suficientes para atuar 
no setor. No transporte marítimo 
internacional, as grandes compa-
nhias constituem um oligopólio: 
em 2000, as 10 maiores empresas 
de navegação controlavam 12% 
do mercado; hoje, mais de 80%.

Em nota técnica encaminhada 
em abril ao Senado, a Sociedade 
Brasileira de Engenharia Naval 
(Sobena), entidade técnica sem 
fins lucrativos, advertiu que, com 
o PL, “a indústria de construção 
naval brasileira deverá sofrer a 
perda um dos seus últimos merca-
dos capazes de gerar seu soergui-
mento, com o risco do fechamen-
to definitivo de diversos estaleiros, 
sejam estes recém-construídos ou 
tradicionais”.

O Sinaval atuou no Congresso 

pela exclusão dos navios petrolei-
ros e gaseiros do afretamento pre-
visto no Projeto de Lei – exclusão 
que foi aceita pelo próprio Gover-
no, segundo o Sindicato, mas não 
efetivada. Assim, a possibilidade 
de importação desses navios foi 
mantida.

“Não foi levada em conta a ca-
pacidade já plenamente demons-
trada pelos estaleiros brasileiros 
nessas construções, nem a gera-
ção de empregos que a constru-
ção local proporcionaria. Assim, 
a ociosidade das instalações in-
dustriais continuará a ser uma 
circunstância triste com a qual os 
estaleiros terão que continuar a 
conviver, mesmo que essas insta-
lações sejam comparáveis às mais 
modernas do mundo”, lamenta o 
Sinaval.

“O argumento em favor da im-
portância estratégia da indústria 
naval e da navegação para um país 
como o Brasil continuou a ser ig-
norado. O governo e o Parlamen-
to brasileiro não veem essa impor-
tância como veem outros países 
que produzem navios e defendem 
suas indústrias e suas frotas mer-
cantes”, prossegue a entidade da 
indústria naval. “Os empregos 
continuarão a ser criados, mas nas 
indústrias e nos estaleiros dos ou-
tros países, principalmente os asi-
áticos.”

Sterfeson Faria/Petrobras)
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Eleitores brasileiros
Por Paulo Metri

Em 2022, o núme-
ro de candidatos 
a cargos eletivos 

promete ser grande. Busco, 
pretensiosamente, dar um 
empurrãozinho para os elei-
tores, pois a verdade é que 
eles votam muito mal, pois 
votam contra seus próprios 
interesses. E não se trata de 
“votar certo”, significando 
votar em candidatos da es-
querda ou da direita, apesar 
de eu ter posição com rela-
ção a este tema.

Diria que uns 30% da 
população com idade para 
votar, que vai de 16 anos até 
que a morte extinga este di-
reito, não conseguirão exer-
cê-lo porque, no presente, 
são drogados ou moradores 
de rua miseráveis ou estão 
muito doentes ou sentem 
muita fome ou perderam os 
documentos ou nunca os 
possuíram ou tudo isto jun-
to ou muito pior.

Cerca de 20% dos elei-
tores, se tanto, professam o 
voto que imaginam ser cor-

reto e que não é o mesmo 
para diferentes grupos des-
tes eleitores. Trata-se do vo-
to consciente. No início do 
processo eleitoral, afloram 
características dos diversos 
candidatos, muitas até en-
tão não observadas. Estas 
características definirão boa 
parte dos votos a serem por 
ele recebidos. Por exemplo, 
se o candidato for estrutu-
ralmente racista e esta ca-
racterística vier a tona, ele 
não receberá voto de eleitor 
antirracista e que valoriza 
este critério de escolha do 
seu voto. Em compensa-
ção, poderá receber votos 
de eleitores racistas e que, 
espantosamente, priorizam 
o racismo como critério de 
escolha do voto. Por isso, o 
voto consciente, não neces-
sariamente, é um voto ético.

Em geral, os eleitores 
conscientes escolhem em 
quem votar por uma pen-
ca de posicionamentos do 
seu escolhido. Nunca há 
uma confluência total de 
opiniões entre o candidato 
e qualquer um dos seus elei-

tores. Pesquisas de opinião 
tradicionais, geralmente, 
fazem esta pergunta: “Que 
posicionamento do candi-
dato é mais relevante para 
definição do seu voto?” As-
sim, existem certos temas 
que são escolhidos por um 
maior número de eleitores 
como prioritários para sele-
cionar o candidato. Em ge-
ral, são os principais: a ética, 
a economia, o emprego, a 
saúde, a educação e a segu-
rança. Arrisco dizer que, na 
eleição de 2022, mais uma 
vez, dentro do voto cons-
ciente, o candidato aparen-
temente ético marcará pon-
tos adicionais.

Tendo já exposto os me-
canismos que explicam os 
posicionamentos de 50% 
da população, os mecanis-
mos acionados para os de-
mais 50% são sustentados 
por um número exorbitan-
te de fatos, argumentações, 
notícias falsas e outros dis-
positivos.

Neste grupo, está a co-
erção pesada, usada por 
milicianos, a chantagem da 

coerção leve, quando o vo-
to deve ser dado senão algo 
combinado não acontecerá, 
podendo ser o recebimento 
puro e simples de dinheiro 
(compra de voto). Outro 
mecanismo de manipulação 
do eleitor para conquista do 
seu voto pode ser também a 
sustentação da não atrativi-
dade de um candidato opo-
sitor por agressão gratuita 
do tipo “o candidato tal é o 
candidato do diabo”. Ainda 
existem os candidatos que 
doam dentadura, financiam 
atividades de associações de 
moradores e os times de fu-
tebol das comunidades.

Mas nenhuma dessas 
“bondades” merece a en-
trega do voto que irá defi-
nir a vida futura do eleitor 
e de seus contemporâneos e 
compatriotas. Bertold Bre-
cht definiu, no texto Analfa-
beto político, precisamente, as 
pessoas que não valorizam 
o voto, nestes trechos:

“O pior analfabeto é o 
analfabeto político. Ele não 
ouve, não fala, nem parti-
cipa dos acontecimentos 

políticos. Ele não sabe que 
o custo de vida, o preço do 
feijão, do peixe, da farinha, 
do aluguel, do sapato e do 
remédio dependem das de-
cisões políticas.”

“Não sabe o imbecil que, 
da sua ignorância política, 
nasce a prostituta, o menor 
abandonado, e o pior de 
todos os bandidos, que é o 
político vigarista, pilantra, 
corrupto e lacaio dos explo-
radores do povo.”

Assim chegamos aos ado-
radores fervorosos da éti-
ca, que são, não por acaso, 
conservadores incapazes de 
realizar os benefícios para a 
sociedade como um todo, 
de programas sociais como 
os de opositores. Portanto, 
a ética supervalorizada pela 
mídia tradicional, formada 
pelos jornalões, televisões 
abertas, a maioria das re-
vistas e das rádios, mais al-
gumas plataformas digitais, 
que transmitem as notícias 
falsas, todos controlados 
pelo capital, torna-se a ar-
ma predileta, devido sua 
eficácia, de conservadores 

e de países imperialistas na 
guerra híbrida. Nela, eles 
aparentam ser o que não 
são, benéficos para o povo.

Acrescento que, neste 
complô contra o voto ra-
cional da sociedade, as for-
ças contrárias aos interes-
ses do povo ainda formam 
a opinião de um número 
considerável de eleitores. 
Infelizmente, o povo brasi-
leiro não é suficientemente 
politizado. Nesta selva com 
muitos animais aéticos, o 
eleitor brasileiro, sem mui-
to treinamento, na verdade 
“um ser pouco politizado”, 
é um esperançoso alimen-
tado pelos próprios malfei-
tores, que buscam mantê-lo 
neste estado de torpor que 
permite o roubo do seu vo-
to no curto prazo e, mais a 
frente, da sua mais valia ou 
de seus recursos naturais. 
Os conservadores, de engo-
do em engodo, vão mudan-
do os personagens para, na 
prática, nada mudar.

Paulo Metri é conselheiro  
do Clube de Engenharia.

A beleza estonteante de Vera Fischer, aos 70 anos
Por Paulo Alonso

Uma das mais fa-
mosas atrizes da 
história da televi-

são brasileira e um dos íco-
nes de beleza da dramatur-
gia, Vera Fischer completou 
70 anos no último sábado, 
27, em plena forma, divul-
gando, pelas redes sociais, 
fotos nas quais exibe sua in-
vejável forma física e men-
sagens otimistas: “Me sinto 
um mulherão! O que eu leio 
e o que eu ouço das pessoas 
é que agora estou melhor”. 
Uma dessas selfies chamou 
ainda mais atenção, pois 
a atriz aparecia de cabelo 
preso, com seus sedutores 
olhos azuis e blusa de renda 
amarrada, deixando a barri-
ga chapada à mostra. Pura 
sedução!

De ascendência alemã, 
Vera começou sua vida pro-
fissional como modelo, sen-
do vencedora do concurso 
Miss Brasil de 1969, quan-
do, ao arrebatar o primeiro 
lugar, levou para a passarela 
elegância, majestade e sim-
patia. Três anos depois, ini-
ciaria sua carreira artística 

no cinema, interpretando 
Ângela, em Sinal Vermelho – 
As fêmeas. Todavia, seu des-
taque mesmo foi no filme 
Intimidade, dando vida para 
Tânia Velasco, momento 
em que foi eleita Melhor 
Atriz e recebeu o Troféu 
APCA.

Na televisão, fez sua es-
treia, em 1977, em Espelho 
Mágico, mas foi vivendo Lui-
za, em Brilhante, que obteve 
reconhecimento da crítica, 
garantindo-lhe o cobiçado 
prêmio de Melhor Atriz e 
recebendo o Troféu Im-
prensa.

Na televisão, Vera Fis-
cher realizou numerosos 
papéis em telenovelas, mi-
nisséries e programas. Na 
ocasião em que interpreta-
va Jocasta, em Mandala, de 
Dias Gomes, tive a opor-
tunidade de entrevistá-la 
no set de filmagem, quan-
do conheci uma mulher 
verdadeiramente linda, 
sensual, culta, fala solta, 
alegre, de bem com a vida 
e generosa. Sua beleza e 
encanto fizeram com que 
a entrevista se alongasse 
talvez mais do que deves-

se, pois, a partir de uma 
conversa que acabou sen-
do informal, vários foram 
os assuntos trazidos para 
a produção do seu perfil, 
com ênfase claro no traba-
lho que fazia, com extra-
ordinária desenvoltura.

Exibida entre 1987 a 
1988, Vera interpretava a es-
tudante de Sociologia Jocas-
ta, filha do militante comu-
nista Túlio Silveira, vivido 
por Gianfresco Guarnieri, 
e participava ativamente do 
momento político do país, 
abalado pela renúncia do 
presidente Jânio Quadros, 
em 1961. Jocasta era apai-
xonada por Laio (interpre-
tado por Perry Salles que 
fora seu marido na vida re-
al) o seu oposto, rapaz alie-
nado e esotérico que vivia 
da mesada do pai rico. Jo-
casta se apaixonava pelo jo-
vem Édipo, encarnado por 
Felipe Camargo (que viria a 
ser seu marido), sem suspei-
tar que ele era, na realidade, 
o seu filho perdido. A trama 
da novela, cuja história cen-
tral era uma livre adaptação 
da peça de teatro Édipo Rei, 
tragédia grega de Sófocles, 

alcançou índices de audiên-
cias expressivos.

Ela também esteve, na 
telinha, em Sinal de Alerta, 
Os Gigantes, Coração Alado, 
Riacho Doce, Desejo, Perigosas 
Peruas, Agosto, Pátria Minha, 
O Rei do gado, Pecado Capital, 
Agora é que são elas, Senhora 
do Destino, Amazônia, Duas 
Caras, Caminho das Índias, 
Insensato Coração, Salve Jorge 
e Espelho da Vida, em 2018, 
dentre outros trabalhos nos 
quais exibiu sua arte de in-
terpretar com leveza, na 
construção de cada um dos 
personagens que vem en-
carnando.

No cinema, destacou-se 
ao viver a prostituta Anna, 
personagem do filme Amor, 
estranho amor, que lhe garan-
tiu o Prêmio Air France, de 
melhor atriz, e no Festival 
de Brasília. Também foi ho-
menageada com o Prêmio 
Sesc; no Festival de Vitória; 
e com o Prêmio The Win-
ner Awards.

Na telona, Vera esteve 
em muitas produções, den-
tre elas, em A super-fêmea, 
Anjo loiro, As delícias da vida, 
Essa gostosa brincadeira a dois, 

Macho e fêmea, Perdoa-me por 
me traíres, grande sucesso de 
crítica e de bilheteria, Boni-
tinha, mas ordinária ou Otto 
Lara Resende, Eu te amo, Dora 
Doralina, Amor voraz, Qui-
lombo, Doida demais, O Quinto 
Macaco, Fala Baixo, Senão Eu 
Grito, Navalha na carne, Xuxa 
e os Duendes 2: no caminho das 
fadas e Quase Alguém, seu úl-
timo filme, em 2019.

Se na televisão e no cine-
ma o talento de Vera sem-
pre foi comprovado e elo-
giado, no teatro, da mesma 
forma, suas interpretações 
sempre mereceram atenção 
dos fãs e dos críticos. E as-
sim, esteve nos palcos em 
grandes montagens, como 
Negócios de Estado, Macbeth, 
Desejo, Gata em teto de zinco 
quente, A primeira noite de um 
homem e Porcelana Fina. Em 
2015, atuou na peça Relações 
Aparentes, do britânico Alan 
Ayckbourn.

Vera foi casada com o 
diretor Perry Salles por 15 
anos e com ele teve Rafaela. 
Em 1988, casou-se com o 
ator Felipe Camargo. Des-
se relacionamento, nasceu 
Gabriel. Ficaram juntos até 

1995. Posteriormente, na-
morou os atores Floriano 
Peixoto e Murilo Rosa e o 
humorista Paulinho Serra. 
Em recente entrevista ao 
programa Altas Horas, de 
Serginho Groisman, a atriz 
afirmou que se apaixonou 
apenas duas vezes na vida: 
uma por Perry Salles e outra 
por Felipe Camargo.

Vera nasceu em uma fa-
mília de origem alemã de 
classe média, em Blume-
nau, em Santa Catarina. A 
mãe, Hildegard Berndt, era 
brasileira, neta de alemães, e 
o pai, Emil Fischer, era ale-
mão nato.

Chegar aos 70 anos com 
tanta energia, com essa be-
leza estonteante, alegria de 
viver, pronta para enfrentar 
os desafios pessoais que a 
vida apresenta e disposta a 
encarnar personagens dos 
mais variados, não é para 
qualquer pessoa, mas Vera 
Fischer é ousada, disposta e 
múltipla. Uma diva da dra-
maturgia brasileira.

Aplausos.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Promoção do Carnaval na 
França

Começa no sábado, em Moulins, na França, a exposição 
Carnaval do Rio. Estará participando o maior promotor do 
Carnaval na Europa, o belga Alain Taillard, que é embaixa-
dor do Turismo do RJ e emprestou parte de suas fantasias 
que usa no Sambódromo e seu acervo.

Aplicativo 99

Usuários da 99 têm reclamado dos constantes cancela-
mentos das corridas, após confirmação. Só conseguem o 
transporte após 3 cancelamentos. O que está acontecendo?

Oficina musical

A cantora e professora Georgeana Bonow, a Tia Gê, mi-
nistra, via YouTube, neste sábado, às 15 horas, oficina gra-
tuita para despertar o interesse das crianças na música na 
primeira infância. A base é seu livro As sete notas do arco-íris.

Cidade de Cabral  
quer brasileiros

A Wit Software abriu 300 vagas para brasileiros que 
queiram se instalar em Belmonte. As vagas são para enge-
nheiros de software e desenvolvedores. A cidade portugue-
sa tem 6 mil habitantes e apenas 73 estrangeiros, dos quais 
21 brasileiros.

Alarme falso

Amiga da coluna recebeu, pelo Linkedin, uma proposta 
para uma entrevista de emprego. Ao chegar, num espaço 
cowork foi informada que teria que pagar R$ 2,5 mil para 
se submeter a um processo de recrutamento num hotel. 
Em tempos de desemprego, estão se aproveitando. Ela não 
aceitou...

Uma torcida neonazista

O Barcelona tem entre seus apoiadores a Nois Bois, um 
grupo ultrarradical, inclusive envolvido com drogas. Os re-
feridos torcedores estão sempre sob a mira da polícia es-
panhola, que tem feito apreensões em suas casas e prisões.

Governo evangélico

Para um país laico, não parece nada adequado o Governo 
Federal emplacar ministro evangélico no Supremo e apre-
sentar parte de seus ministros como adeptos de tal religião.

Dia Nacional da Finlândia

Como o momento exige, o cônsul honorário da Finlân-
dia no Rio de Janeiro, Sergio Chamone, comemora a data, 
com um vin d’honneur, para um número reduzidíssimo de 
convidados, e visita a uma exposição de artistas finlandeses 
na Casa França-Brasil.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

ECOPESA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 08.165.091/0001-27 / NIRE 2630.001.978-7

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 17:00 horas, na sede da Ecopesa Ambiental S.A., situada na Rodovia Empresário João 
Santos Filho, n.º 1.000, bairro de Muribeca, CEP 54.350-100, no Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco (“Companhia”). 2. Convocação e 
Presença: dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei n.º 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. Ordem do Dia: 
examinar, discutir e deliberar sobre: 4.1. A ratificação da escolha do jornal “Monitor Mercantil” e do Diário Oficial do Estado de Pernambuco 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 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 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 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, 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 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 outorga, pela Companhia, de garantia real, às obrigações 
assumidas pela Orizon nas Debêntures, sendo tal garantia outorgada por meio de “Instrumento Particular 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 nº 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 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 Companhia a serem especificados no Anexo I-A do Contrato de Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios”), os quais deverão ser 
pagos, após o implemento da Condição Suspensiva Clientes e da Condição Suspensiva Contratos, única e exclusivamente em conta mantida pela Companhia junto ao 
Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário”) e a serem identificadas no Contrato de Cessão Fiduciária (“Contas 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 (“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 garantias 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, instrumentos 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 de Pernambuco 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, 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 assumidas 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 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 emissão das Debêntures, o Contrato 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, ficando ratificados todos os atos praticados pelos diretores e procuradores em nome da Companhia até a presente data que, direta ou indiretamente, estejam 
relacionados à Emissão, à Oferta, à outorga da Cessão Fiduciária 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 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 Geral”. 
Jaboatão dos Guararapes-PE, 16 de novembro de 2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Presidente; Dalton Assumção Canelhas Filho - Secretário. 
Acionista: ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. - Dalton Assumção Canelhas Filho; Leonardo Roberto Pereira dos Santos. JUCEPE - Certifico o Registro em 29/11/2021 
- Arquivamento 20218062885 - Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral. 

Senado aprova PEC dos Precatórios
Criado um subteto para o pagamento das dívidas da União

O Plenário do Sena-
do aprovou, por 
61 votos a favor, 

10 contra e 1 abstenção, 
nesta quinta-feira, a Pro-
posta de Emenda Consti-
tucional (PEC) 23/2021. A 
PEC dos Precatórios, como 
ficou conhecida, abre no 
Orçamento da União de 
2022 um espaço fiscal es-
timado em R$ 106 bilhões 
para bancar R$ 400 men-
sais aos beneficiários do 
Auxílio Brasil — programa 
de transferência de renda 
sucessor do Bolsa Família 
— por meio da mudança 
da fórmula de cálculo do 
teto de gastos imposto pela 
Emenda Constitucional 95, 
de 2016, e da criação de um 
subteto para o pagamento 
de precatórios, as dívidas da 
União e dos entes federati-
vos oriundas de sentenças 
judiciais definitivas. A pro-
posta retorna à Câmara dos 
Deputados.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, na sessão 

desta quinta-feira, o relator 
da PEC, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
líder do governo no Sena-
do, fez a leitura da última 
versão de seu parecer, que 
incorporou várias suges-
tões dos senadores. Entre 
elas, ressaltou a inclusão na 
Constituição de um disposi-
tivo assegurando que “todo 
brasileiro em situação de 
vulnerabilidade social terá 
direito a uma renda básica 
familiar”. A “perenização” 
desse tipo de programa foi 
uma das maiores preocupa-
ções dos senadores durante 
a discussão da PEC.

Outra alteração do tex-
to garantiu que até 2026 
o espaço fiscal aberto se-
rá totalmente vinculado a 
gastos sociais (programa 
de transferência de renda, 
saúde, Previdência Social 
e assistência social). Sena-
dores expressaram receio 
de que uma eventual sobra 
seja utilizada pelo governo 
para gastos eleitorais. “As-

sim, todo o esforço feito 
pelo Congresso Nacional 
na busca de recursos esta-
rá vinculado às finalidades 
sociais mais urgentes neste 
momento de crise”, ressal-
tou o líder do governo.

Bezerra também aco-
lheu proposta da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), 
reduzindo de 2036 para 
2026 o prazo de vigência do 
subteto dos precatórios (ou 
seja, o valor máximo anual 
que o governo pagará sem 
parcelamento). Segundo o 
relator, isso dará “tempo 
suficiente para o Executivo 
melhor acompanhar o pro-
cesso de apuração e forma-
ção dos precatórios e seus 
riscos fiscais, sem criar um 
passivo de ainda mais difícil 
execução orçamentária”.

Pouco antes da votação, 
o líder do governo reconhe-
ceu argumentos de Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e de 
outros senadores e anunciou 
dois complementos de voto: 
o acréscimo de um inciso no 

texto para uma “leitura mais 
clara de que o encadeamento 
da vinculação do espaço fis-
cal aberto estaria atendido” 
e a supressão de uma frase 
do artigo 4º, para evitar uma 
interpretação de que os gas-
tos com saúde poderiam ser 
excluídos do teto de gastos 
constitucional.

O líder do MDB, Edu-
ardo Braga (AM), saudou a 
inclusão na versão final do 
texto de emendas criando 
uma comissão mista pa-
ra fazer uma auditoria dos 
precatórios e garantindo 
prioridade aos precatórios 
relativos ao pagamento de 
abono salarial à categoria 
dos professores. “Meu par-
tido entende que talvez este 
não seja o texto ideal. Mas 
é muito melhor termos uma 
resposta imediata à fome, 
e um alto controle [sobre 
a transparência dos preca-
tórios], em parceria com o 
Conselho Nacional de Jus-
tiça e o Tribunal de Contas 
da União” afirmou.

Ministro ‘terrivelmente evangélico’ já tem opositores

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
definiu nesta 

quinta-feira que a posse de 
André Mendonça será no 
dia 16 de dezembro, às 16 
horas. A data foi definida 
após reunião entre o novo 
ministro e o presidente da 
Corte, Luiz Fux. Indicado 
ao cargo pelo presidente 
Jair Bolsonaro, Mendonça 
teve nome aprovado nesta 
quarta-feira (1) pela Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ) do Senado e pelo 
plenário da Casa.

A nomeação está pro-

vocando manifestações 
contrárias à linha de atu-
ação do novo membro 
do STF, principalmente 
pela forma com ele foi 
definido pelo presiden-
te Bolsonaro, ao afirmar 
que queria um ministro 
“terrivelmente evangéli-
co”. Segundo a Revista 
Fórum, inúmeras entida-
des compostas por juí-
zes, juristas, promotores 
do Ministério Público, 
advogados, defensores 
públicos e policiais divul-
garam, nesta quinta-feira, 
uma nota conjunta em 

que lamentam a aprova-
ção, por parte do Sena-
do, à indicação de André 
Mendonça a uma cadeira 
no Supremo. 

As entidades que divul-
garam a nota contra sua 
nomeação são as mesmas 
que encampam, desde ju-
lho deste ano, a campanha 
“Por um STF laico e inde-
pendente”, iniciativa adota-
da após Bolsonaro sugerir 
o nome de Mendonça ao 
STF, claramente motivado 
pelo simples fato do juris-
ta ser evangélico, e não por 
suas qualidades técnicas pa-

ra assumir este importante 
cargo. 

A discordância também 
está vindo do lado evangé-
lico. O pastor bolsonarista 
Silas Malafaia, um dos mais 
atuantes líderes evangélicos 
no lobby que ajudou a no-
mear Mendonça ao Supre-
mo, confirmou que o agora 
ministro da Corte mentiu 
sobre ser favorável ao ca-
samento entre pessoas do 
mesmo sexo. Ele abordou 
o tema durante sabatina na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), realizada nes-
ta quarta (1), no Senado.
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEPRORJ (TI RIO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de
Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo
23 do Estatuto da Entidade, convoca os representantes de todas as empresas
associadas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, que se realizará
no dia 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, às 13:00 horas, em
primeira convocação e as 13:30 horas em segunda convocação, com qualquer
“quórum” na sede do Sindicato, sito a Rua Buenos Aires nº 68, 32º andar,
Centro, nesta cidade, para a deliberação da seguinte pauta:  - Avaliação e
aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2022; - Apresentação
e validação da tabela para lançamento da Contribuição Sindical Patronal,
emitida pela FENAINFO, para o exercício de 2022; - Assuntos Gerais. As
empresas que enviarem representantes deverão comparecer devidamente
munidas de procuração. Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2021.

Benito Leopoldo Diaz Paret
Presidente

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM GERALDO  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – PRESENCIAL

CÓDIGO: 196 
Almirante Cochrane, 78 - Tijuca/RJ. 

Rio de Janeiro, 01/12/2021. 
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pelo Síndico, 
temos o grato prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária. 
Dia. 13/12/2021 hora. Primeira convocação: 19:00:00 e segunda e última: 
19:30:00. No condomínio. 1) Prestação de Contas relativas ao período 
de 11/2019 a 11/2021; 2) Eleição de Síndico, Subsíndico e Conselho 
Consultivo para cumprimento de mandato de 11/2021 a 11/2022; 3) 
Previsão Orçamentária relativa ao exercício 2021 / 2022; 4) Deliberação 
para aprovação do projeto de instalação de tubulação de gás; 5) Assuntos 
Gerais. Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores, 
devidamente credenciados por procurações, que atendam a todas as 
formalidades legais. Recomendação de Protocolo para Assembleias de 
forma presencial ou híbrida: Disponibilização de álcool gel no ambiente 
da assembleia aos moradores; antes e após a realização da assembleia 
o ambiente deverá ser limpo; se possível usar o termômetro de 
temperatura corporal; arrumação das cadeiras deverá ter distanciamento 
social de pelo menos 2 a 4m; todos os condôminos com máscara. 

Atenciosamente, 
Izabela Vianna

Consultor(a) do Condomínio

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, movida
por SIMONE MARIA FRANCISCO GOMES em face de
SYLVIO FRANCISCO GOMES FILHO, processo
nº 0282961-16.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA, Juíza da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a SYLVIO FRANCISCO GOMES
FILHO, que em 17/01/22, às 11:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC e art. 1.322, do Código Civil, não havendo licitantes no
dia 19/01/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 11º
RGI, matrícula nº 131843, Sala Comercial na Praça Saens Pena
nº 33, apto 301 – Tijuca – Rio de Janeiro - RJ, avaliada as fls. 449/
450 em 16/7/21, por R$ 450.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos
autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro
e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 22/11/21. Eu, Vanessa Lisboa Martins, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. ADRIANA SUCENA
MONTEIRO JARA MOURA, Juíza de Direito.

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

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
A Companhia em observância ao artigo 12 de seu Estatuto Social e na 
forma do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/76, convoca seus acionistas, 
para a Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 10/12/2021, 
às 14 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema/RJ, 
em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes alterações de 
seu Estatuto Social: (i) Aprovar a alteração do artigo 1º para modificar a 
denominação social da empresa para Reit Securitizadora S.A.; e (ii) Aprovar 
a alteração do artigo 2º para a modificar o endereço da sede da empresa, para 
a Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema - RJ, CEP 22.410-
000. As deliberações constante na Ordem do Dia, para serem aprovadas, 
deverão 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 companhia. Rio de Janeiro, 03/12/2021. 
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSOL

CNPJ 22.113.488/0001-04 / NIRE 33400053966
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSOL, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos o Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais e Extraordinária, a serem realizadas
em nossa sede no dia 13 de Dezembro de 2021, em primeira convocação
às 18h00min com a presença de 2/3 (dois terços)  do número total dos
Cooperados Associados, em segunda às 19h00min com metade mais 01
(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última
às 20h00min convocação com a  presença mínima de 50% (cinquenta)
por cento dos Cooperados Associados para deliberar  sobre as seguintes
ordens do dia: Assembleias Gerais Especial e Extraordinária: 1.
Gestão; 2. Disciplina; 3. Direitos e Deveres dos Cooperados Associados;
4. Planejamento e Resultado Econômico. EXTRAORDINÁRIA: Entrada e
Saída/Renúncia de Cooperados; Niterói/RJ, 03 de dezembro de 2021.

JULIO CESAR DOS SANTOS VIEGAS
DIRETOR PRESIDENTE

Elerj terá curso de pós-
graduação em Orçamento

Em uma iniciativa do presidente da Alerj, deputado 
André Ceciliano (PT), a Casa fechou parceria com 

o TCE para a realização do curso de pós-graduação em 
Fiscalização, Controle e Orçamento Público a ser minis-
trado pela Escola do Legislativo (Elerj). A assinatura do 
convênio (foto acima), no início da semana, contou com a 
participação de Ceciliano; do presidente do TCE, Rodrigo 
Nascimento; da deputada Adriana Balthazar (Novo); do 
deputado Bruno Dauaire (PSC); e da diretora da Elerj, 
Rosemery Borges.

Banheiro para deficientes  
em grandes eventos

O deputado Marcos Abrahão é o autor do projeto de lei, 
em tramitação na Alerj, para que grandes eventos públicos 
ou privados contem com a instalação de banheiros químicos 
para pessoas com deficiência. Segundo o parlamentar, os ba-
nheiros químicos disponibilizados em eventos não têm espa-
ço suficiente para serem usados por cadeirantes nem contam 
com os acessórios obrigatórios para uso seguro de quem tem 
amputação de membros ou dificuldade motora.

Educação Ambiental
A Alerj derrubou o veto do governador e publicou, na 

última segunda-feira, a sanção da lei que inclui o ensino 
de Educação Ambiental na grade curricular das escolas no 
estado. A matéria poderá ser desenvolvida de forma multi-
disciplinar e interdisciplinar nas escolas públicas e privadas, 
respeitando a autonomia pedagógica de cada unidade. A 
medida vale para turmas do Ensino Fundamental II, Ensi-
no Médio e unidades da Faetec.

Lei estimula uso  
de energia solar

É de autoria do deputado Jair Bittencourt a lei que permite 
que consumidores que utilizam placas fotovoltaicas tenham 
CPF atrelado a mais de um imóvel e isenção de ICMS na 
compra dos equipamentos. Sancionada pelo governador 
Cláudio Castro, a lei também cria incentivos fiscais para 
microgeradores de energia solar.

Fiscalização de carros alegóricos
A gente nem sabe ainda se 

vai ter Carnaval no ano que 
vem por causa da pandemia 
de Covid-19. Mas o verea-
dor carioca Dr. João Ricardo 
(PSC) está preocupado com 
a segurança dos carros alegó-
ricos. Ele propõe, através de 
projeto de lei na Câmara Mu-
nicipal do Rio, medidas que 
já deveriam estar em vigor a 
muitos carnavais. Fiscalização 
antecipada por um engenheiro devidamente habilitado no 
Crea, um responsável técnico por cada carro e treinamento 
especial para os condutores estão entre as propostas.

Alerj

  Dr. João Ricardo

Lojistas do Rio esperam aumento 
de 7% nas vendas de Natal

Varejo paulista projeta alta de 5% 

A poucos dias para o 
Natal – a maior data 
comemorativa pa-

ra o comércio, responsável 
por cerca de um terço do 
faturamento anual do setor 
-, os lojistas cariocas esti-
mam um aumento de 7% 
nas vendas para o Natal. É 
o que mostra a pesquisa do 
CDLRio e do SindilojasRio, 
que ouviu 500 lojistas da Ci-
dade do Rio de Janeiro para 
conhecer a expectativa para 
o Natal.

A pesquisa mostra tam-
bém que para estimular os 
consumidores os comer-
ciantes estão fazendo pro-
moções, descontos, planos 
de pagamentos facilitados, 
kits promocionais, brindes, 

sorteios, lançaram novos 
produtos e aumentaram a 
variedade de mercadorias. 
Eles acreditam que os pre-
sentes mais vendidos no 
Natal serão roupas, calça-
dos, brinquedos, bolsas e 
acessórios, celulares, perfu-
maria/beleza e bijuterias.

Para 60% dos lojistas en-
trevistados o preço médio 
dos presentes por pessoa 
deve ser de R$ 150 e que 
os clientes deverão utilizar 
o cartão de crédito como 
forma de pagamento, se-
guido do cheque pré-data-
do, cartão à vista, dinheiro 
e a prazo. Para aumentar 
as vendas, 60% dos entre-
vistados disseram que pre-
tendem abrir as lojas aos 

domingos perto do Natal e 
estender o horário de aten-
dimento. Para isso 68% dos 
lojistas de rua pretendem 
aumentar a segurança com 
equipes de apoio e melho-
rar o monitoramento com 
câmeras.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente do 
CDLRio e do Sindilojas-
Rio, o moderado otimismo 
dos lojistas com o Natal é 
reflexo do fraco desempe-
nho das vendas em todas 
as datas comemorativas que 
o antecederam, que não 
atingiram a expectativa de 
crescimento estimada pelo 
comércio.

“Na verdade, dificuldade 
econômica está inibindo o 

consumidor. E quando a 
economia não vai bem afeta 
o clima de otimismo e in-
viabiliza as compras, pois 
é o ambiente econômico 
quem dita o comportamen-
to do consumidor. Apesar 
da nossa expectativa de 
crescimento das vendas no 
Natal não podemos esque-
cer que pesquisa recente da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo – CNC mostra 
que após quatro meses con-
secutivos de alta e estabili-
dade em outubro, o índice 
de Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) apresen-
tou retração de cerca de 1% 
em novembro,” diz Aldo 
Gonçalves.

O comércio varejista 
no Estado de São 
Paulo deve crescer 

5% em dezembro, de acor-
do com estimativas da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Esta-
do de São Paulo (Fecomer-
cioSP). Caso confirme essa 
projeção, o varejo paulista 
deve atingir R$ 91 bilhões 
em vendas no mês do Natal, 
R$ 4,2 bilhões a mais do em 
2020.

Para a FecomercioSP, o 
principal fator a influenciar 
nesses números será o pa-
gamento do décimo terceiro 
salário e seu impacto maior 
nas compras de Natal, consi-
derado decisivo pela entida-
de já que será 57,5% maior 
que em relação ao registrado 

no fim de 2020. Também 
devem interferir nesse índice 
a maior oferta de crédito, as 
lojas funcionando normal-
mente e a maior circulação 
de consumidores sem restri-
ções devido à pandemia de 
Covid-19.

Segundo a análise da Fe-
comercioSP, com a injeção 
do 13º salário seguindo os 
padrões pré-pandemia, R$ 
9,5 bilhões do valor rece-
bido devem ser destinados 
ao consumo nesta época do 
ano. São R$ 3,1 bilhões a 
mais na economia, o que sig-
nifica uma elevação de 47% 
em relação ao ano anterior, 
respondendo por 74% do 
acréscimo mensal previsto 
de R$ 4,2 bilhões em relação 
a dezembro de 2020.

“Dois fatores justificam 
a maior injeção do décimo 
salário. Em primeiro lugar, a 
expressiva expansão do con-
tingente de trabalhadores 
com carteira assinada e, em 
segundo, o fato de que os 
aposentados e pensionistas, 
além de parcela significativa 
de empregados do setor pri-
vado, no ano passado, rece-
beram a totalidade do paga-
mento até a metade do ano, 
a fim de atenuar a queda de 
renda provocada pela para-
lisação de vários segmentos 
produtivos e a elevação do 
desemprego”, analisa a Fe-
comercioSP.

A entidade destacou ainda 
que mesmo com a expecta-
tiva positiva, há fatores que 
podem influenciar negati-

vamente essa perspectiva, 
como a forte elevação em 
curso do nível de endivida-
mento das famílias que, ao 
lado da inflação e do desem-
prego altos, provocam redu-
ção da massa de renda.

Entre as atividades do 
varejo, o segmento de ves-
tuário é o que deve ter o me-
lhor movimento de vendas 
no mês, com crescimento 
estimado de 28%, ante de-
zembro de 2020, quando 
mostrou uma retração de 
22%, o pior desempenho 
entre todas na ocasião. Os 
supermercados (menos 
2%), as farmácias e perfu-
marias (menos 3%) e as lojas 
de móveis e decoração (me-
nos5%) devem ser os desta-
ques negativos deste ano.

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em AGE, a ser 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Sra. de Copacabana 
nº 1.133/1.503, RJ, em 1ª convocação, no dia 14/12/2021, às 10h, para: I. 
Deliberar sobre a possibilidade de redução da Reserva para Contingências 
mantida pela Cia. de R$ 30.000.000,00 para R$ 20.000.000,00, devido à re-
dução do valor estimado para perdas julgadas possíveis em ações judiciais 
em curso, e a transferência da referida importância de R$ 10.000.000,00 para 
a conta de Lucros Acumulados; II. Propor a distribuição do saldo da conta de 
Lucros Acumulados aos acionistas da Cia., observadas as respectivas par-
ticipações societárias. O acionista que for representado na Assembleia por 
procuração deverá apresentar cópia do instrumento de procuração assinado 
e de documento de identidade do representante legal. RJ, 1/12/2021. Denis 
Kaller Rothstein – Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVO MILÊNIO - COOPERATIVA DE

CONSUMO - CNPJ 29.433.714/0001-75 / NIRE 33400056221
O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA NOVO MILÊNIO -
COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca todos os Cooperados Associados para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede, porém,
não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido ao
CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia 13 de
dezembro de 2021, em primeira convocação às 19h00min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados,
em segunda às 20h00min com  metade mais 01 (um)do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 21h00min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar
sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária:
11- Eleiçao novo mandato diretoria 2- Exclusão de cooperado 3- Entrada/
saida de cooperados. Rio de Janeiro/RJ, 3 de dezembro de 2021.

MAURO RODRIGUES ALMEIDA - DIRETOR PRESIDENTE
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RD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELLI
CNPJ nº 14.977.687/0001-24 / NIRE nº 33.6.00717957

EDITAL
RD EXPRESSO TRANSPORTES - EIRELI, com sede à Estrada RIO D’OURO, 1842 - ÁREA B3 A - MÓDULO 
B6 - FAZENDA PENHA CAIXÃO - XERÉM - Duque de Caxias - RJ, CEP: 25.245- 810, NIRE 33.6.0071795-7, 
pelo processo 00-2021/324797-6, arquivado como “Documento de Armazéns Gerais” sob o n° 00004216577 
em 29/07/2021, apostila em sua Carta de Matrícula, expedida em 25/07/2019, a alteração de sua unidade 
armazenadora de Armazém Geral situada à Rodovia WASHINGTON LUIZ, 02070 BLOCO: C; BOX: 01 E 02 - 
PARQUE BOA VISTA II - Duque de Caxias - Rio de Janeiro para o endereço atual de sua sede à Estrada RIO 
D’OURO, 1842 - ÁREA B3 A - MÓDULO B6 - FAZENDA PENHA CAIXÃO - XERÉM - Duque de Caxias - Rio 
de Janeiro, nos termos do art. 1º do Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903, c/c art. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da IN/
DREI nº 72, de 19/12/2019, razão pela qual faz saber o Regulamento Interno, o Memorial Descritivo das 
características da unidade armazenadora e as Tarifas Remuneratórias, conforme cópias que a este acompanham. 

Sérgio Tavares Romay
Presidente JUCERJA - Id. Funcional 5012208-8.

REGULAMENTO INTERNO DO ARMAZÉM GERAL
A empresa individual de responsabilidade limitadaRD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº 33.6.00717957 em 08/10/2018, inscrita no CNPJ nº 
14.977.687/0001-24,estabelecida à Estrada Rio D’ouro, 1842 – área 83 A – módulo B6 – Fazenda penha Caixão 
– Xerém – Duque de Caxias/RJ – CEP – 25.245-810, neste ato representada por sua titular e Fiel Depositário 
do Armazém Geral,FABIANA MENDES DE ARAUJO GONÇALVES, brasileira, casada, empresária, nascida em 
15/10/1981, carteira de identidade nº112943634 DETRAN/RJ, CPFnº087.924.007-52, residente e domiciliadaà 
Avenida das Américas, 13600 – bloco 04 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22790-
702, vem apresentar Regulamento Interno de Armazém Geral para sua sede matriz e, estabelece as normas 
que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º - Serão recebidas em 
depósito mercadorias nacionais, nacionalizadas e estrangeiras, guardando-as e, emitindo, quando solicitados, os 
competentes Títulos que os representem de acordo com as Leis vigentes nesta localidade, notadamente observando 
o Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1903, no qual este Regulamento está baseado. Parágrafo Único 
– Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições 
legais. Artigo 2º - A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I – quando não 
houver espaço suficiente para seu armazenamento; e II – se, em virtude das condições em que elas se acharem, 
puderem danificar as mercadorias já depositadas. Artigo 3º - A responsabilidade pelas mercadorias em depósito 
cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem 
como por força maior. Artigo 4 - Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do 
seu procurador ou do seu preposto, e será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado 
Recibo de Depósito), contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das 
mercadorias. Artigo 5º - As indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias 
foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º - 
O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com 
a adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os 
seguros e as emissões de warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e 
suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos 
pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente. 

Duque de Caxias, 07 de Abril de 2021.
RD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI

Fabiana Mendes de Araujo Gonçalves - CPF n° 087.924.007-52
Titular – administrador - Fiel depositário

TARIFA REMUNERATÓRIA DO ARMAZÉM GERAL
A empresa individual de responsabilidade limitadaRD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº 33.6.00717957 em 08/10/2018, inscrita no CNPJ nº 
14.977.687/0001-24, estabelecida à Estrada Rio D’ouro, 1842 – área 83 A – módulo B6 – Fazenda penha Caixão 
– Xerém – Duque de Caxias/RJ – CEP – 25.245-810, neste ato representada por sua titular e Fiel Depositário 
do Armazém Geral, FABIANA MENDES DE ARAUJO GONÇALVES, brasileira, casada, empresária, nascida em 
15/10/1981, carteira de identidade nº 112943634 DETRAN/RJ, CPF nº 087.924.007-52, residente e domiciliada à 
Avenida das Américas, 13600 – bloco 04 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22790-
702, vem apresentar Tarifa Remuneratória de Armazém Geral para sua sede matriz e, estabelece as normas que 
regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte:
Código Serviço Unidade Valor

1 ARMAZENAGEM

1.1
Armazenagem mensal – Carga Paletizada – diversos (material promocional / 
produto descartável / alimentício Mês R$ 125,00

1.2 Armazenagem mensal – Caixas e Containers metálicos / alimentícios / hospitalar Mês R$ 160,00
1.3 Movimentação de entrada – Carga Paletizada (tambor / bombona / one ways) Unidade R$ 23,39
1.4 Movimentação de entrada – Caixas e Containers metálicos Unidade R$ 37,77
1.5 Movimentação de saída – Carga Paletizada Unidade R$ 23,39
1.6 Movimentação de saída – Caixas e Containers metálicos Unidade R$ 37,77
1.7 Paletização diversos Unidade R$ 58,48
1.8 Etiquetagem de diversos Unidade R$ 23,39
1.9 Strech de cargas Unidade R$ 25,00
1.10 Taxa administrativa % 0,20% sobre NF

2 SERVIÇOS ACESSÓRIOS
2.1 Coleta de amostras Unidade R$ 43,15
2.2 Serviços não especificados A combinar
2.3 Seguro do armazém A combinar

Duque de Caxias, 07 de Abril de 2021.
RD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI

Fabiana Mendes de Araujo Gonçalves - CPF n° 087.924.007-52
Titular – administrador - Fiel depositário

MEMORIAL DESCRITIVO DO ARMAZÉM GERAL
Decreto nº 1.102 – artigo 1º itens 1 a 4

A empresa individual de responsabilidade limitada RD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº 33.6.00717957 em 08/10/2018, inscrita no CNPJ nº 
14.977.687/0001-24, estabelecida à Estrada Rio D’Ouro, 1842 – área 83 A – módulo B6 – Fazenda Penha Caixão – 
Xerém –Duque de Caxias/RJ – CEP 25245-810, neste ato, representada por sua titular e Fiel Depositária do Armazém 
Geral, FABIANA MENDES DE ARAUJO GONÇALVES, brasileira, casada, empresária, nascida em 15/10/1981, 
carteira de identidade nº 112943634 DETRAN/RJ, CPF nº 087.924.007-52, residente e domiciliada à Avenida das 
Américas, 13600 – bloco 04 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22790-702, vem 
apresentar Memorial Descritivo de Armazém Geral, firmado por profissional competente, para sua sede matriz e, 
estabelece as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte: ● Capital é de R$ 
95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais); ● Operações e Serviços: Todos os constantes da tarifa, ou seja: 
carga, descarga, armazenagem e distribuição; ● Natureza das Mercadorias: A empresa se propõe a receber em seu 
depósito para armazenagem medicamentos, correlatos para saúde, alimentos e cosméticos e não receberá qualquer 
tipo de mercadoria inflamável ou que necessite de precauções especiais; ● Armazém de Depósitos: O armazém 
possui formato retangular, fechamento em telha trapezoidal estruturada em treliça metálica, pilares em concreto armado 
e vigas metálicas /cobertura de telhas metálicas trapezoidais com proteção térmica, com área de 1.788,75 m² para 
comodidade (porta pallet). Dentro desta área ainda comporta recepção e 12 m² de câmara frigorífica com fechamento 
em isopainel e mezanino com estrutura metálica, fechamento com divisórias tipo Eucatex e forro modular em placas 
de isopor. Em Todas as áreas possuem sistema contra incêndio conforme legislação vigente e projeto aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros, possuindo vigilância 24 horas por dia e iluminação de emergência; ● Capacidade do 
Armazém: Área de 1.788,75 m², altura de 12m e cubagem de 21.465 m³; ● Equipamentos: O armazém trabalha com 
empilhadeiras para o transbordo das mercadorias recebidas para armazenagem e também para saída das mesmas.

Duque de Caxias, 7 de Abril de 2021.
Arq. Maria Carolina Boaventura Cambraia – REGISTRO CAU/RJ nº A56565-2
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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
FATO RELEVANTE

O BANCO MODAL S.A. (“Companhia” ou “Banco”) (B3: MODL11), sociedade por ações com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, 
CEP 22250-040 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), no artigo 2 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e na Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“Instrução 
CVM 567”), informa aos seus acionistas e ao mercado o que segue: 1. Aquisição da W2D Tecnologia e Soluções 
Ltda. mediante dação em pagamento de Units: A Companhia celebrou nesta data um contrato de compra e 
venda (“Contrato W2 Digital”) prevendo a aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas da W2D Tecnologia 
e Soluções Ltda. (“W2 Digital”), estando o fechamento da operação sujeito ao cumprimento das condições 
precedentes previstas no contrato, inclusive as aprovações regulatórias cabíveis. O respectivo preço de aquisição 
das quotas da W2 Digital poderá ser pago pela Companhia, observada a implementação das condições acima, total 
ou parcialmente, mediante dação em pagamento de Units representativas do capital social da Companhia. A 
alienação das Units aos sócios da W2 Digital, em dação em pagamento de um valor de até R$ 7.520.000,00 (sete 
milhões, quinhentos e vinte mil reais), será feita com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo 
volume, nos 10 (dez) últimos pregões em que as Units da Companhia tenham sido negociadas, contados 
retroativamente da data do fechamento da operação. Caso a aquisição da W2 Digital esteja sujeita à autorização 
ou ratificação da assembleia geral da Companhia, nos termos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações e 
demais disposições normativas aplicáveis, bem como ao eventual direito de retirada aos acionistas dissidentes da 
respectiva deliberação, a assembleia geral será convocada para tais fins. Ademais, a Companhia concluirá os 
estudos para determinar a necessidade da autorização ou ratificação pela assembleia geral nos termos acima e, se 
aplicável, informará os seus acionistas oportunamente. 2. Aditamento e ratificação de Programa de Recompra: 
Nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o aditamento e ratificação do Programa de 
Recompra de Units da Companhia, originalmente aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 
28 de junho de 2021 (“Programa de Recompra”), o qual, conforme alterado, se rege pelos seguintes termos e 
condições: (a) Objetivo do Programa de Recompra: O Programa de Recompra tem como objetivos: I. A aquisição 
de Units de emissão da Companhia (representativas de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de 
emissão da Companhia), respeitados os limites legais e com base em recursos disponíveis, para: (A) permanência 
em tesouraria; (B) posterior cancelamento; (C) recolocação das Units no mercado; e/ou (D) eventual alienação em 
operações de aquisição de participação societária que a Companhia venha a realizar no futuro, devendo tais 
alienações serem objeto de aprovação específica, conforme exigido nos termos da regulamentação aplicável; e II. A 
alienação, através de dação em pagamento, de até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento 
e sessenta e sete) Units da Companhia, que atualmente já se encontram em tesouraria, representativas de 
aproximadamente 1,25% do capital social da Companhia, aos quotistas da Galapos Consultoria e Participações 
Ltda. (“Galapos”), em contrapartida à aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas da Galapos, nos termos 
do contrato de compra e venda aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 16 de novembro 
de 2021 (“Contrato”) e sujeito às condições suspensivas previstas no Contrato, bem como ao fechamento da 
referida operação e aos demais termos e condições do Programa de Recompra. III. A Companhia poderá, conforme 
vier a ser definido pela sua Diretoria, efetuar o pagamento total ou parcial da aquisição da W2D Tecnologia e 
Soluções Ltda. (“W2 Digital”), aos quotistas da W2 Digital, mediante a dação de Units em pagamento de um valor 
de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), sendo que para estes fins, o valor de cada Unit 
deverá ser calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) 
últimos pregões em que as Units tenham sido negociadas, contados retroativamente da data do fechamento da 
operação, nos termos do contrato de compra e venda aprovado pelo Conselho de Administração em reunião 
realizada em 01 de dezembro de 2021 (“Contrato W2 Digital”) e sujeito às condições suspensivas previstas no 
Contrato, bem como ao fechamento da referida operação e aos demais termos e condições do Programa de 
Recompra. A Diretoria da Companhia deverá verificar, caso opte pela dação de Units em pagamento para a 
operação da W2 Digital, os limites e obrigações legais e regulatórias aplicáveis, em especial o previsto no art. 3, I, 
da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, e, caso necessário, informar o Conselho de Administração 
previamente à dação em pagamento para que as providências previstas sejam adotadas, inclusive a convocação e 
realização de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. (b) Quantidades de ações em circulação e em 
tesouraria: Nesta data, a Companhia possui 96.387.027 (noventa e seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil e 
vinte e sete) ações ordinárias e 192.774.049 (cento e noventa e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil e 
quarenta e nove) ações preferenciais de emissão da Companhia em circulação (“Ações em Circulação”). A 
Companhia possui em tesouraria nesta data 7.013.400 (sete milhões, treze mil e quatrocentas) Units, representativas 
de 7.013.400 (sete milhões, treze mil e quatrocentas) ações ordinárias e 14.026.800 (quatorze milhões, vinte e seis 
mil e oitocentas) ações preferenciais de emissão da Companhia. (c) Quantidade de ações que poderão ser 
adquiridas ou alienadas: A Companhia poderá adquirir até 10.400.498 (dez milhões, quatrocentas mil, quatrocentas 
e noventa e oito) Units sob o Programa de Recompra, observado para fins de esclarecimento que (i) as Units 
adquiridas desde o início do Programa de Recompra, em 28 de junho de 2021, deverão ser computadas em tal 
limite; e (ii) as Units mantidas em tesouraria pela Companhia não poderão representar mais de 10% (dez por 
cento) de cada classe ou espécie das Ações em Circulação, considerando inclusive eventuais alterações que 
possam ocorrer na quantidade de Ações em Circulação. (c.1) Até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta e 
quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da Companhia que atualmente já se encontram em tesouraria, 
representativos de aproximadamente 1,25% do capital social da Companhia, poderão ser alienados aos quotistas 
vendedores da Galapos. (c.2) A Companhia poderá se utilizar de Units para dação aos cotistas da W2 Digital em 
pagamento de um valor de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), sendo que para estes 
fins, o valor de cada Unit deverá ser calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo 
volume, nos 10 (dez) últimos pregões em que as Units tenham sido negociadas, contados retroativamente da Data 
do Fechamento da Operação, nos termos do Contrato W2 Digital, respeitados os limites legais e com base em 
recursos disponíveis. (d) Preço e modo de aquisição: As operações de aquisição serão realizadas na B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa e Balcão, Mercadorias e Futuros (“B3”), a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia 
decidir o momento e a quantidade ações a serem adquiridas, seja em uma única operação ou em uma série de 
operações, respeitando os limites previstos na regulamentação aplicável. A alienação das Units em contrapartida à 
aquisição da Galapos, mediante dação em pagamento, será feita com base na cotação de fechamento dos negócios 
na B3 no último dia útil em São Paulo imediatamente anterior à data de fechamento prevista no Contrato. Com 
relação ao Contrato W2 Digital, a Companhia poderá alienar Units aos cotistas da W2 Digital, como dação em 
pagamento do valor de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais) em contrapartida pela 
aquisição da W2 Digital, sendo que para estes fins o valor de cada Unit deverá ser calculado com base na média 
da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) últimos pregões em que as Units tenham sido 
negociadas, contados retroativamente da data do fechamento da operação, nos termos do Contrato W2 Digital. 
(e) Destinação dos recursos auferidos, se for o caso: As Units adquiridas no âmbito deste Programa de 
Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no mercado, podendo ainda serem utilizadas 
para as finalidades específicas abaixo indicadas. Caso seja aprovada a alienação de ações ao mercado, os recursos 
auferidos serão destinados às operações da Companhia. Com relação à alienação de até 2.934.167 (dois milhões, 
novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) de Units na operação de aquisição da Galapos, estas 
serão utilizadas para o pagamento do preço de aquisição da totalidade de suas quotas, nos termos previstos pelo 
Contrato. Com relação ao Contrato W2 Digital, a alienação de Units será utilizada pela Companhia como forma de 
dação em pagamento de um valor de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), podendo ser 
total ou parcial, para a aquisição da totalidade do capital social da sociedade, sendo que para estes fins o valor de 
cada Unit deverá ser calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, nos 
10 (dez) últimos pregões em que as Units tenham sido negociadas, contados retroativamente da data do fechamento 
da operação, nos termos do Contrato W2 Digital. (f) Prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas: 
O prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas é de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de 
junho de 2021, tendo como termo final o dia 28 de junho de 2022, cabendo à Diretoria da Companhia definir as 
datas em que a recompra será efetivamente executada. (g) Instituições intermediárias: As aquisições de Units de 
emissão da Companhia serão realizadas exclusivamente na B3, a preços de mercado, com a intermediação da 
(i) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, 
situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040; (ii) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM, inscrita no CNPJ sob o 
nº 42.584.318/0001-07, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, CEP 04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 61.194.353/0001-64, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3500 - 3º andar, CEP 04538-132. (h) Recursos disponíveis a serem utilizados: A recompra de Units será 
realizada por meio da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Capital, observado o disposto na 
Instrução CVM 567/15, que conforme informações financeiras referentes à 30.09.2021, totalizam R$ 325.951.209,39. 
A continuidade da existência de recursos disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias Units 
deverá ser verificada com base nas demonstrações contábeis mais recentes divulgadas pela Companhia 
anteriormente à efetiva transferência, para o Banco, da titularidade das Units de sua emissão. (i) Valores projetados 
do resultado do exercício: Não será admitida a utilização de valores projetados para o resultado de exercício em 
curso para lastrear as operações realizadas no âmbito do Programa de Recompra. (j) Verificações da Diretoria: A 
Diretoria somente poderá efetivar as aquisições se tiver tomado todas as diligências necessárias para assegurar 
que: (a) a liquidação de cada operação em seu vencimento é compatível com a situação financeira da Companhia, 
não afetando o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento do dividendo obrigatório; 
e (b) na hipótese de verificação de existência de recursos disponíveis com base em demonstrações contábeis 
intermediárias ou refletidas nos formulários de informações trimestrais - ITR, não há fatos previsíveis capazes de 
ensejar alterações significativas no montante de tais recursos ao longo do restante do exercício social. (k) Direitos 
das ações mantidas em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as ações subjacentes às Units, enquanto 
mantidas em tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos. Consoante o § 2º do art. 10 da ICVM 567/15, 
as ações em tesouraria serão desconsideradas no cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos na 
Lei das S.A. e na regulamentação do mercado de valores mobiliários. (l) Bonificação em ações, grupamento e 
desdobramento: Caso venha a ser aprovado qualquer grupamento, desdobramento ou bonificação em ações da 
Companhia, o número de ações subjacentes às Units em tesouraria será alterado de maneira a corrigir a expressão 
numérica do volume das ações de emissão própria em poder da Companhia, sem que isso tenha como consequência 
a modificação do saldo da conta patrimonial que lastreou a aquisição. Informações Adicionais: A Ata de Reunião 
do Conselho de Administração, que aprovou a aquisição da W2 Digital com a possibilidade de dação em pagamento 
de Units e as alterações ao Programa de Recompra, bem como as informações exigidas pelo Anexo 30-XXXVI da 
Instrução CVM nº 480/09, encontram-se disponíveis nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da 
B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.modal.com.br). A Diretoria da Companhia estabelecerá a oportunidade e a 
quantidade de ações a serem adquiridas em observância aos limites e ao prazo de vigência estabelecidos no 
Programa de Recompra e na regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2021
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

CVM: Fiscalização em taxas de 
administração de fundos de varejo

Atualmente, existem 
cerca de 5 mil fun-
dos de investimen-

to de varejo registrados na 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), com cobran-
ça de taxas de administração 
alcançando, aproximada-
mente, R$ 1 bilhão men-
salmente. “Com o objetivo 
de aprimorar o trabalho de 
fiscalização e supervisão da 
divulgação dessas informa-
ções por meio dos adminis-
tradores de carteiras cadas-

trados na autarquia, a CVM 
reformulou seu mecanismo 
de acompanhamento desses 
dados, promovendo mais 
agilidade e precisão na aná-
lise”.

O novo sistema, basea-
do na extração, processa-
mento e análise de dados, 
apresenta dashboard em 
Power BI que permite a 
comparação entre o valor 
calculado pela ferramenta 
e o número apresentado 
nos balancetes dos fundos. 

O trabalho foi elaborado 
pela equipe da Gerência de 
Inteligência em Supervi-
são de Riscos Estratégicos 
(GRID) e testado pela área 
que será usuária, a Superin-
tendência de Supervisão de 
Investidores Institucionais 
(SIN). Segundo o Gerente 
Jorge Alexandre Casara, a 
ferramenta trará benefícios 
significativos para a indús-
tria de fundos de investi-
mento, os investidores e a 
CVM.

Renova Energia fecha  
negócio da Brasil PCH 

A Renova Energia, 
em recuperação 
judicial, concluiu 

nesta quinta-feira a venda de 
sua posição majoritária na 
Brasil PCH, sociedade que 
reúne 13 usinas de pequeno 
porte, localizadas em Goiás, 
Espírito Santo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, com capa-
cidade de geração de 291 
MW´s. A Renova é listada no 
Nível 2 de Governança Corpo-
rativa da BM&FBovespa, sob 
o código RNEW11. A empre-
sa atua em geração de energia 
por fontes renováveis com 
foco em parques eólicos, pe-
quenas centrais hidrelétricas 
e projetos de energia solar.

A venda foi realizada para 
a BSB Energética e Eletrori-
ver, acionistas minoritários da 
Brasil PCH, que exerceram o 
direito de preferência previs-
to no Acordo de Acionistas 
da Brasil PCH, em transação 
de R$ 1,1 bilhão.

A venda do ativo, segun-
do a empresa, permitiu a 

redução de cerca de R$ 740 
milhões do endividamento 
do grupo. Os recursos da 
operação foram utilizados 
para liquidação antecipada 
de empréstimo DIP perante 
a Quadra Capital. Além da 
quitação do empréstimo na 
modalidade DIP, a Renova 
também cumpriu obrigações 
como quitação de credores 
concursais e extraconcursais.

“A operação reduziu ex-
pressivamente a dívida e rea-
firma o sucesso que estamos 
tendo na implementação do 
plano de recuperação judi-
cial”, destaca Marcelo Milliet, 
CEO da Renova Energia. 
A liquidação da operação 
ocorre no momento em que 
a empresa se prepara pa-
ra inaugurar a operação do 
Complexo Eólico de Alto 
Sertão III - Fase A.

Projeto importante

O Complexo Eólico de 
Alto Sertão III é o principal 

projeto da companhia, que 
conta com 155 torres de 
geração de energia, distri-
buídas em 26 projetos, em 
6 municípios da Bahia (Cae-
tité, Igaporã, Pindaí, Licínio 
de Almeida, Riacho de San-
tana e Guanambi).

Alto Sertão III - Fase A 
tem 4 subestações e 208 km 
de linhas de transmissão. 
Quando estiver em pleno 
funcionamento, terá capaci-
dade de gerar 432,7 MW´s, 
energia suficiente para abas-
tecer entre 900 mil e 1 mi-
lhão de residências, de acor-
do com o padrão Aneel.

O projeto, que será um 
dos 10 maiores parques de 
energia eólica da América 
Latina, começa a operar no 
mês que vem. Até dezem-
bro, 40 unidades de geração 
estarão em operação. As 155 
turbinas instaladas estarão 
em pleno funcionamento em 
abril de 2022. A rede irá ope-
rar conectada ao sistema de 
distribuição da Chesf.
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F.AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ nº 14.863.079/0001-99 - NIRE 333.0030118-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, Horário e Local: Em 12 de 
novembro de 2021, às 09:00 horas, de forma digital, considerando-se, portan-
to, realizada na sede social da F.AB. Zona Oeste S.A., localizada na Rua Na-
zaré, Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, na Cidade de Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21.615-340 (“Companhia”). Convocação: 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). Presenças: Acionistas representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença 
de Acionistas. Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e Thais Gutparakis 
de Miranda, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 6ª (sexta) emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirogra-
fária, com garantia fidejussória adicional (“Debêntures”), em duas séries, para 
distribuição pública com esforços restritos da Companhia (“Emissão”), nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de ja-
neiro de 2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectiva-
mente), e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a 
autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários 
ou convenientes à consecução da deliberação acima; e (iii) a ratificação dos 
atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações 
acima. Deliberações: Após a discussão das matérias, os acionistas presen-
tes, por unanimidade de votos e sem reservas ou quaisquer restrições, deli-
beraram o quanto segue: 1. Aprovar a Emissão e a Oferta Restrita, nos termos 
de Instrução CVM 476 e demais disposições legais aplicáveis, com as carac-
terísticas descritas a seguir e nos termos do “Instrumento Particular de Escri-
tura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em 
Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da F.AB. Zona 
Oeste S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário (confor-
me abaixo definido), a BRK Ambiental Participações S.A. (CNPJ nº 
24.396.489/0001-20) e a Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (CNPJ 
nº 09.266.129/0001-10), na qualidade de fiadores (“Fiadores” e “Escritura de 
Emissão”, respectivamente); (i) Depósito para Distribuição e Negociação. 
As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição pública no mercado 
primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), admi-
nistrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 
(“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) 
negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores 
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as 
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletro-
nicamente na B3. Alternativamente, as Debêntures poderão ser mantidas em 
registro no Escriturador (conforme definido abaixo); (ii) Destinação dos Re-
cursos. Os recursos obtidos pela Companhia com as Debêntures da 1ª Série 
(conforme definido abaixo) serão destinados à gestão ordinária dos negócios 
da Companhia, reforço de capital de giro e investimentos no Projeto, tais como 
obras de melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário da área 
de planejamento 5 (AP-5) da Cidade do Rio de Janeiro, e os recursos com as 
Debêntures da 2ª Série (conforme definido abaixo) serão destinados ao refor-
ço de capital de giro da Companhia; (iii) Distribuição e Colocação. As De-
bêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos 
de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Ins-
trução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicá-
veis, e do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garan-
tia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, da 6ª (Sexta) Emissão da F.AB. 
Zona Oeste S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de insti-
tuição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coorde-
nador Líder”), sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total 
da Emissão (conforme definido abaixo), a qual somente será exercida caso a 
demanda pela totalidade das Debêntures não seja suficiente para atingir o 
volume total da Oferta, devendo observar o Valor Total da Emissão e a Remu-
neração das Debêntures (conforme definido abaixo) (“Garantia Firme”). A 
Oferta terá como público-alvo investidores profissionais, assim definidos nos 
termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, confor-
me alterada (“Investidor(es) Profissional(is)” e “Resolução CVM 30”, respecti-
vamente). O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instru-
ção CVM 476, conforme previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, o 
Coordenador Líder poderá acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investi-
dores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máxi-
mo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. Nos termos da Instrução CVM 
476, a Oferta será destinada a Investidores Profissionais, observado que os 
fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas 
decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão conside-
rados como um único investidor. (iv) Prazo de Subscrição. Respeitado o 
atendimento dos requisitos a que se refere a Escritura de Emissão, as Debên-
tures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distri-
buição da Oferta, observado o disposto nos artigos 7º-A, 8º, parágrafo 2º, e 
8º-A da Instrução CVM 476; (v) Negociação. As Debêntures serão deposita-
das para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21, adminis-
trado e operacionalizado pela B3. As Debêntures somente poderão ser nego-
ciadas entre Investidores Qualificados (conforme definido abaixo) em merca-
do de balcão organizado depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de 
cada subscrição ou aquisição pelos respectivos Investidores Profissionais, 
exceto pelo lote de Debêntures objeto de eventual Garantia Firme, observa-
dos, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 
2º e 3º da Instrução CVM 476, nos termos dos artigos 13 e 15, parágrafo pri-
meiro da Instrução CVM 476, e depois de observado o cumprimento, pela 
Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, 
sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis, em especial o disposto no parágrafo 
único do artigo 13 da Instrução CVM 476. Para fins da Escritura de Emissão, 
consideram-se “Investidor(es) Qualificado(s)” aqueles investidores referidos 
no artigo 12 da Resolução CVM 30; (vi) Número da Emissão. As Debêntures 
representam a 6ª (sexta) emissão de debêntures da Companhia; (vii) Núme-
ro de Séries. A Emissão será realizada em duas séries. As Debêntures obje-
to da Oferta distribuídas no âmbito da primeira série são doravante denomi-
nadas “Debêntures da 1ª Série”, as Debêntures objeto da Oferta distribuídas 
no âmbito da segunda série são doravante denominadas “Debêntures da 2ª 
Série” e, quando mencionadas em conjunto, “Debêntures”; (viii) Data de 
Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures 
será 27 de novembro de 2021 (“Data de Emissão”);  (ix) Valor Total da Emis-
são. O valor total da Emissão será de R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e 
sete milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), sendo 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) referentes às Debêntures da 1ª 
Série e R$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) referentes às 
Debêntures da 2ª Série; (x) Escriturador. A instituição prestadora de serviços 
de escrituração das Debêntures será o Itaú Corretora de Valores S.A., institui-
ção financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n.º 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”); (xi) Banco Liquidante. A instituição 
prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures será o Itaú Uni-
banco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n.º 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”); (xii) Direito ao 
Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de qualquer valor 
devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão aqueles que 
forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à 
respectiva data de pagamento; (xiii) Forma, Tipo e Comprovação de Titula-
ridade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, 
sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de 
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta 
de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às De-
bêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, 
será expedido por extrato em nome do Debenturista, que servirá como com-
provante da titularidade de tais Debêntures; (xiv) Conversibilidade. As De-
bêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis em ações de emis-
são da Companhia; (xv) Espécie. As Debêntures serão da espécie quirogra-
fária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem prefe-
rência, não conferindo, portanto, qualquer privilégio especial ou geral a seus 
titulares. Adicionalmente, as Debêntures contam com garantia fidejussória, 
nos termos da Escritura de Emissão; (xvi) Prazo e Data de Vencimento. 
Observado o disposto na Escritura de Emissão, e ressalvadas as hipóteses 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou 
Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) das Debêntures e 
aquisição facultativa das Debêntures, com o consequente cancelamento da 
totalidade das Debêntures, as Debêntures terão prazo de vencimento de 15 
(quinze) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 27 
de fevereiro de 2023 (“Data de Vencimento”); (xvii) Valor Nominal Unitário. 
As Debêntures terão valor nominal unitário das Debêntures será de 
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (xviii) 
Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 147.000 (cento e quarenta e 
sete mil) Debêntures, sendo 100.000 (cem mil) Debêntures da 1ª Série e 
47.000 (quarenta e sete mil) Debêntures da 2ª Série (“Quantidade de Debên-
tures”); (xix) Preço de Subscrição e Forma de Integralização. As Debêntu-
res serão subscritas e integralizadas à vista, e em moeda corrente nacional, 
no ato da subscrição pelo Valor Nominal Unitário (cada uma, uma “Data de 
Integralização”), na 1ª (primeira) Data de Integralização da respectiva série 
(“Primeira Data de Integralização”), de acordo com as normas de liquidação 
aplicáveis à B3. Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada em data 
diversa e posterior à Primeira Data de Integralização da respectiva série, a 
integralização deverá considerar seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Re-
muneração das Debêntures da respectiva série, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Início de Rentabilidade até a respectiva e efetiva Data de 
Integralização. As Debêntures poderão ainda, em qualquer Data de Integrali-
zação, ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido pelo Coordenador 
Líder, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade das Debêntures 
subscritas e integralizadas em uma mesma Data de Integralização. (xx) Atua- 
lização Monetária das Debêntures. O Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res não será atualizado monetariamente; (xxi) Remuneração. Sobre o Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª 
Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada 
de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfi-
nanceiro 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 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Taxa DI”), acrescida de 
spread (sobretaxa) de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração da 
1ª Série”). Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da 2ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 
variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de spre-
ad (sobretaxa) de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração da 2ª 

Série”). A Remuneração das Debêntures de cada série será calculada de for-
ma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, in-
cidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Paga-
mento de Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (inclusive), 
conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração das Debêntures 
em questão, data de pagamento decorrente de declaração de vencimento 
antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme abai-
xo definido) ou na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo (con-
forme abaixo definido), Amortização Extraordinária Facultativa (conforme 
abaixo definido) e aquisição facultativa das Debêntures, com cancelamento 
da totalidade das Debêntures, o que ocorrer primeiro. A Remuneração das 
Debêntures de cada série será calculada de acordo com a fórmula a ser indi-
cada na Escritura de Emissão; (xxii) Pagamento da Remuneração. Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures e/ou Amortização Extraordinária Facultativa (conforme abai-
xo definido) e/ou aquisição facultativa das Debêntures, com o consequente 
cancelamento da totalidade das Debêntures ou vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga nas datas previstas na 
Escritura de Emissão, a partir da Data de Emissão  sendo o primeiro paga-
mento devido em 27 de maio de 2022, e o último na Data de Vencimento 
(cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento de Remuneração”); (xxiii) 
Amortização do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures, e/ou Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures (conforme 
abaixo definido) e/ou Amortização Extraordinária Facultativa (conforme abai-
xo definido) e/ou aquisição facultativa das Debêntures, com o consequente 
cancelamento da totalidade das Debêntures, nos termos previstos na Escritu-
ra de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única data, 
qual seja, na Data de Vencimento; (xxiv) Local de Pagamento. Os pagamen-
tos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no 
respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos 
adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente nela; e/ou 
(ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que 
não estejam custodiadas eletronicamente na B3.; (xxv) Prorrogação dos 
Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data do 
vencimento coincidir com dia em que não seja Dia Útil. (xxvi) Encargos Mo-
ratórios. Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impon-
tualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos 
Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, 
ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e de natureza não 
compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% 
(um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo 
pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encar-
gos Moratórios”). (xxvii) Decadência dos Direitos aos Acréscimos. Sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 4.16 da Escritura de Emissão, o não compa-
recimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer 
das obrigações pecuniárias da Companhia, nas datas previstas na Escritura 
de Emissão, ou em comunicado publicado pela Companhia no jornal indicado 
na Escritura de Emissão, não lhe dará direito ao recebimento Remuneração 
das Debêntures e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no 
recebimento; (xxviii) Repactuação Programada. Não haverá repactuação 
programada; (xxix) Publicidade. Todos os atos e decisões a serem tomados 
decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses 
dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de 
avisos nos Jornais de Publicação (“Aviso aos Debenturistas”), bem como na 
página da Companhia na rede mundial de computadores (www.zonaoeste-
mais.com.br), observado o estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades 
por Ações, e as limitações impostas pela Instrução CVM 476 em relação à 
publicidade da Oferta e os prazos legais, devendo a Companhia comunicar o 
Agente Fiduciário, a B3 a respeito de qualquer publicação na data da sua re-
alização, sendo certo que, caso a Companhia altere seu jornal de publicação 
após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário infor-
mando o novo veículo para divulgação de suas informações; (xxx) Imunida-
de de Debenturistas. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de 
imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante 
e à Companhia, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em 
relação à data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às 
Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tribu-
tária, sendo certo que, caso o Debenturista não envie referida documentação, 
a Companhia fará as retenções dos tributos previstos na legislação tributária 
em vigor nos rendimentos de tal Debenturista; (xxxi) Classificação de Risco. 
Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Oferta 
para atribuir rating às Debêntures; (xxxii) Resgate Antecipado Facultativo. 
A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, realizar o 
resgate antecipado facultativo total das Debêntures efetivamente subscritas e 
integralizadas ou de determinada série (“Resgate Antecipado Facultativo”). 
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela Compa-
nhia será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido da Remuneração da 
respectiva série, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Ren-
tabilidade da respectiva série, ou a Data do Pagamento da Remuneração da 
respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efeti-
vo Resgate Antecipado Facultativo da respectiva série, e dos demais encar-
gos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo da 
respectiva série. Não estará previsto o pagamento de prêmio por ocasião do 
Resgate Antecipado Facultativo. Os demais termos e condições do Resgate 
Antecipado Facultativo seguirão descritos na Escritura de Emissão; (xxxiii) 
Amortização Extraordinária Facultativa. A Companhia poderá, a seu exclu-
sivo critério, a qualquer tempo, realizar e independente da vontade dos De-
benturistas, desde que a Companhia declare ao Agente Fiduciário estar adim-
plente com suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão por meio de 
comunicação a ser enviada nos termos da Cláusula de Comunicações da 
Escritura de Emissão, realizar a amortização extraordinária das Debêntures 
da respectiva Série, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nomi-
nal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva Série (“Amorti-
zação Extraordinária Facultativa”). Por ocasião da Amortização Extraordinária 
Facultativa das Debêntures, os Debenturistas da respectiva Série farão jus ao 
recebimento de parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nomi-
nal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração 
das Debêntures da respectiva Série, calculada pro rata temporis desde Data 
de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures da respectiva Série imediatamente anterior, conforme o caso, e 
demais encargos aplicáveis devidos e não pagos até a Data Amortização 
Extraordinária Facultativa das Debêntures. Não está previsto o pagamento de 
prêmio por ocasião do Amortização Extraordinária Facultativa. Os demais ter-
mos e condições da Amortização Extraordinária Facultativa seguirão descri-
tos na Escritura de Emissão; (xxxiv) Aquisição Facultativa. A Companhia 
poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no arti-
go 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da 
Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM, incluindo os ter-
mos da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020, conforme alterada 
(“Instrução CVM 620”), e desde que observe as eventuais regras expedidas 
pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demons-
trações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Compa-
nhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesou-
raria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado, observadas 
as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas 
pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos da Escritura de 
Emissão, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remune-
ração aplicável às demais Debêntures. (xxxv) Garantia Fidejussória. Os 
Fiadores, por meio da Escritura de Emissão, garantem e responsabilizam-se, 
na qualidade de fiadores, devedores individualmente solidários junto à Com-
panhia (observadas as proporções descritas na Escritura de Emissão) e prin-
cipais pagadores, pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações, prin-
cipais e acessórias da Companhia (“Obrigações Garantidas”), renunciando 
expressamente aos benefícios dos artigos 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 
838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (“Código de Processo Civil” e “Garantia Fidejussória”); (xxxvi) 
Vencimento Antecipado. O Agente Fiduciário deverá, uma vez respeitado o 
disposto na Escritura de Emissão, considerar antecipadamente vencidas to-
das as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir prontamente o paga-
mento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração devi-
da, calculada pro rata temporis, e dos Encargos Moratórios e multas, se hou-
ver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência de quais-
quer das situações previstas na Escritura de Emissão, respeitados os respec-
tivos prazos de cura; (xxxvii) Agente Fiduciário. A Companhia nomeará e 
constituirá a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
instituição financeira, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Américas, n.º 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra 
da Tijuca, CEP 22.640-102 inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 17.343.682/0001-
38, como agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e representante 
da comunhão dos titulares das debêntures desta emissão (“Debenturistas” e, 
individualmente, “Debenturista”); e (xxxviii) Demais características e apro-
vação da Escritura de Emissão. As demais características e condições da 
Emissão serão especificadas na Escritura de Emissão e, respeitadas as con-
dições deliberadas no item 1 acima, negociadas diretamente pela Diretoria da 
Companhia. 2. Aprovar a autorização para a diretoria da Companhia, seus 
procuradores e/ou representantes, conforme o caso: (i) tomar todas as provi-
dências necessárias à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo 
publicações e registros dos documentos da Oferta Restrita; (ii) contratação 
dos prestadores de serviço no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limi-
tando ao Coordenador Líder, Agente Fiduciário, Banco Liquidante, Escritura-
dor, assessor legal e demais prestadores de serviço relacionados à Oferta 
Restrita; (iii) negociação de todos os termos e condições que venham a ser 
aplicáveis à Oferta Restrita, respeitadas as condições descritas no item 1 
acima; e (iv) assinar contratos, declarações, procurações e demais documen-
tos da Oferta Restrita incluindo, mas não se limitando a, Escritura de Emis-
são, Contrato de Distribuição e demais contratos de prestação de serviços, 
incluindo eventuais aditamentos; e 3. Ratificar todos os atos já praticados pela 
diretoria, por procuradores e/ou representantes da Companhia relacionados 
às deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavra-
da a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de 
Janeiro, 12 de novembro de 2021. Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e 
Thais Gutparakis de Miranda, Secretária. Acionistas: BRK Ambiental Partici-
pações S.A. e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.. Certifico e dou fé 
que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro. Thais Gutparakis de 
Miranda - Secretária.

ENEL CIEN S.A.
CNPJ/MF nº 01.983.856/0001-97

NIRE 33300167790
Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 29 de outubro de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de outubro de 2021, às 15:00 horas, na 
sede social da Enel Cien S.A. (“Companhia”), na Avenida Oscar Niemeyer, 
nº 2000, Bloco 01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de 
Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, 
da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estar presente a acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinatura constante do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente – Guilherme Gomes Lencastre; Secretária – Maria Eduarda 
Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: (i) Indicação de Rosário Zaccaria para o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Pagamento de juros sobre 
o capital próprio, no montante de R$ 8.000,000,00, observados os limites 
estabelecidos no art. 9º da Lei 9.249/95; e (iii) Novo Código de Ética. 5. 
Deliberações tomadas pelo acionista presente: 5.1. Quanto ao item 
(i) da Ordem do Dia, foi aprovada a indicação do Sr. Rosario Zaccaria, 
italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro 
– RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/
ME sob o nº 063.959.897-82, com endereço profissional na Av. das 
Nações Unidas, 14401, 17° ao 23º, conjunto 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila 
Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, 
para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. A sua eleição ocorrerá 
depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades 
imigratórias brasileiras. 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foi 
aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, calculado sobre o 
patrimônio líquido da Companhia de 2020, com base na aplicação da Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) calculada até julho de 2021, no montante 
de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), cujo pagamento ocorrerá até 30 
de novembro de 2021, sendo observados os limites estabelecidos no art. 9º 
da Lei 9.249/95, e a seguinte distribuição por ação:
Natureza Ações Ordinárias
Juros Sobre Capital Próprio 285.044.682
5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do dia, após a apresentação da Diretoria 
de Sustentabilidade da Companhia, foi aprovado o novo Código de Ética 
da Enel no Brasil. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: 6.1. Nada mais 
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para 
a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada 
pela acionista, Enel Brasil S.A., representada por Maria Eduarda Fischer 
Alcure, bem como pelo Presidente da Assembleia, Guilherme Gomes 
Lencastre, e pela Secretária da Assembleia, Maria Eduarda Fischer Alcure. 
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021. Guilherme Gomes Lencastre - 
Presidente da Assembleia e Diretor-Presidente; Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Acionista: Enel Brasil. S.A. - Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Procuradora. Jucerja em 10/11/2021 sob o nº 4628764. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

RCA em 16/11/21 - 1. Data, Hora e Local: Aos 16/11/21, às 19h, ocorreu a RCA da VLI S.A. (“Cia.” ou “VLI”), realizada de forma 
digital, sendo coordenada e secretariada da sede social da Cia., localizada na Rua Helena, n° 235, 5° andar, Bairro Vila Olímpia/
SP. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de todos os Conselheiros da Cia.. 3. Pre-
sença e Instalação: Em conformidade ao art. 13, § 3º, do Estatuto Social da Cia., os Conselheiros manifestaram seus votos à 
distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, os conselheiros Sr(a)s. Luciano Siani Pires, Fabiano de Car-
valho Filho, Ivan Malekzadeh Fadel, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Takeshi Mitsui e João Gustavo Haenel Neto. 
Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Cia., a reunião foi 
validamente instalada. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que escolheu a Sra. Joyce Andrews 
para secretariar a reunião. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a prestação de garantia fidejussória pela Cia. para a realização da 
3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 
série única, da VLI Multimodal S.A., sociedade anônima fechada, CNPJ/ME 42.276.907/0001-28 (“VLI Multimodal”), que serão 
emitidas na forma do art. 2º da Lei 12.431, de 24/06/11, conforme alterada (“Lei 12.431”) e objeto de distribuição pública com 
esforços restritos, nos termos da Lei 6.385, de 07/12/76, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução 
da CVM 476, de 16/01/09, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
(“Emissão”, “Debêntures” e “Oferta Restrita”, respectivamente), e (ii) a autorização à Diretoria da Cia. para tomar todas as pro-
vidências necessárias à realização da Emissão e da Oferta Restrita das Debêntures. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 
As matérias foram apreciadas, tendo sido aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a prestação de ga-
rantia fidejussória adicional pela Cia. para a realização da Emissão das Debêntures, com as características descritas a seguir, nos 
termos do “Instrumento Particular de Escritura da Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espé-
cie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da VLI 
Multimodal S.A.” a ser celebrado entre a Cia., a VLI Multimodal e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
CNPJ/ME 17.343.682/0003-08 (“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente): (a) Data de Emissão. Para todos 
os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15/12/21 (“Data de Emissão”); (b) Número da Emissão. As Debêntures 
representam a 3ª emissão de debêntures da VLI Multimodal; (c) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de 
R$ 1.000.000.000,00, na Data de Emissão; (d) Quantidade. Serão emitidas 1.000.000 de Debêntures; (e) Valor Nominal Unitário. 
As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário); (f) Séries. A Emissão 
será realizada em série única; (g) Distribuição e Negociação. As Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado 
primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, e para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - 
Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”). As 
Debêntures somente poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado depois de decorridos 90 dias contados da data da 
respectiva subscrição ou aquisição pelo Investidor Profissional, ressalvado o lote objeto de Garantia Firme pelos Coordenadores, 
nos termos dos arts. 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento, pela Cia., das obrigações previstas no art. 17 da 
Instrução CVM 476. As Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados, exceto se a Cia. obtiver o re-
gistro de que trata o art. 21 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários; (h) Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures 
serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titula-
ridade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador das Debêntures, ou, adicional-
mente, será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do titular das Debêntures (“Debenturista”), para as Debêntures 
que estiverem custodiadas eletronicamente na B3; (i) Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emis-
são da VLI Multimodal; (j) Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, nos termos 
do art. 58 da Lei das S.A., sem garantia real e sem preferência; (k) Garantia Fidejussória. A Cia., se obrigará, solidariamente com 
a VLI Multimodal, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e solidariamen-
te responsável por todas as obrigações assumidas pela VLI Multimodal, e pela Cia. na Escritura de Emissão, independentemente 
de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos arts. 333, § único, 364, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 836, 837, 838 
e 839 da Lei 10.406, de 10/01/02, conforme alterada, e dos arts. 130, 131 e 794 da Lei 13.105, de 16/03/15, conforme alterada 
(“Fiança”); (l) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures (conforme aplicável) 
e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, 
o prazo das Debêntures será de 7 anos, contados da Data de Emissão, ou seja, 15/12/28 (“Data de Vencimento”); (m) Pagamento 
do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures (conforme apli-
cável) e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de 
Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme abaixo definido) será amortizado em uma única parcela na Data de Ven-
cimento; (n) Remuneração. A remuneração das Debêntures será a seguinte: I. Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário 
será atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (“IPCA”), desde a 1ª Data de Integralização (conforme abaixo definido) até a data de seu efetivo pagamento, sendo o 
produto da atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário automaticamente (“Atualização Monetária”). O Valor Nominal Uni-
tário atualizado pela Atualização Monetária (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), será calculado de acordo com a fórmula a ser 
prevista na Escritura de Emissão; II. Juros Remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis (“Juros” ou “Remuneração”) a ser 
definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding (Procedimento de Bookbuilding") e, em qualquer caso, correspondentes à 
maior taxa entre: (a) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (denominação atual da antiga Nota do Te-
souro Nacional, série B - NTN B), com vencimento em 15/08/28, a ser verificada na data do Procedimento de Bookbuilding, confor-
me as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencial-
mente de um spread de 0,45% ao ano; e (b) 5,75% ao ano, calculados sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a 1ª Data de Integralização ou a data de 
pagamento de Juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Os Juros serão calculados de 
acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. (o) Pagamento dos Juros. Sem prejuízo dos pagamentos em decor-
rência de resgate antecipado das Debêntures, desde que seja permitido pela legislação vigente (conforme aplicável) e/ou de ven-
cimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, os Juros 
serão pagos semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, com o 1º paga-
mento em 15/06/22 e o último na Data de Vencimento; (p) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela VLI Multi-
modal com a Emissão serão integralmente destinados para (i) implementação e desenvolvimento do projeto de investimento em 
infraestrutura da controlada da VLI Multimodal denominada Ferrovia Centro Atlântica S.A., CNPJ 00.924.429/0001-75, considerado 
prioritário, nos termos do art. 2º da Lei 12.431, do Decreto 8.874, de 11/10/16, e da Portaria do Ministério da Infraestrutura nº 
1.380, de 23/06/20, publicada no DOU em 30/06/20 (“Projeto de Investimento”); (ii) pagamento de futuros gastos, despesas e/ou 
dívidas a serem incorridas a partir da data de liquidação da Oferta Restrita relacionados ao Projeto de Investimento, nos termos 
da Lei 12.431; e (iii) pagamento e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso, relacionados ao Projeto de 
Investimento, observado que tais gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior 
a 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta Restrita; (q) 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, e do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob 
Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Ga-
rantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da Terceira Emissão da VLI Multimodal S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com a 
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (sendo uma delas o “Coordenador Lí-
der” e, todas em conjunto, os “Coordenadores”), sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debên-
tures. O plano de distribuição pública das Debêntures seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme será pre-
visto no Contrato de Distribuição, podendo os Coordenadores acessar, no máximo 75 investidores profissionais, conforme definido 
no art. 11 da Resolução CVM 30, de 11/05/21 (“Investidores Profissionais”), sendo possível a subscrição ou aquisição das Debên-
tures por, no máximo, 50 Investidores Profissionais, em conformidade com o art. 3º da Instrução CVM 476, sendo certo que fundos 
de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo 
gestor serão considerados como um único investidor para os fins dos limites acima; (r) Prazo, Forma de Subscrição e de Integra-
lização e Preço de Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, no ato da subscrição (“Data de Inte-
gralização”), em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, na 1ª Data de Integralização. Caso ocorra a integralização 
das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a 1ª Data de In-
tegralização será o seu Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 1ª Data 
de Integralização, inclusive, até a data de sua efetiva integralização. As Debêntures poderão, ainda, em qualquer Data de Integra-
lização, serem subscritas com ágio ou deságio, conforme poderá vir a ser definido, se for o caso, no Procedimento de Bookbuilding, 
sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma 
mesma Data de Integralização; (s) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada; (t) Resgate Antecipado 
Facultativo. Nos termos da Lei 12.431 e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), a VLI Multimodal poderá 
realizar, a seu exclusivo critério, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das De-
bêntures resgatadas, conforme o procedimento previsto a seguir, desde que (i) esteja adimplente com suas obrigações nos termos 
da Escritura de Emissão; (ii) o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo 
resgate seja superior a 4 anos, observado o previsto na Resolução CMN 4.751, ou outro prazo inferior que venha ser previsto na 
legislação ou regulamentação aplicáveis; e (iii) observe o disposto no inciso II do art. 1°, § 1°, da Lei 12.431, na Resolução CMN 
4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis. Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, os Debenturistas 
farão jus ao pagamento: (a) do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido (a.1) dos Juros, calculados pro rata temporis desde 
a 1ª Data de Integralização, ou desde a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data 
do Resgate Antecipado Facultativo; (a.2) dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), se houver; e (a.3) de quaisquer 
obrigações pecuniárias e outros acréscimos devidos referentes às Debêntures; e (b) de prêmio calculado como a diferença, caso 
positiva, entre (i) o valor determinado conforme fórmula abaixo; e (ii) o valor a que se refere a alínea (a) acima, sendo a fórmula 
prevista no item (i) acima a seguinte:

 
Onde: B = valor presente dos fluxos de caixa projetados das Debêntures na data do resgate antecipado, utilizando-se como 
taxa de desconto, base 252 Dias Úteis, pro rata temporis, a cotação indicativa da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais (NTN-B), com duration mais próxima à duration remanescente das Debêntures, divulgada pela ANBIMA 
apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data do resgate antecipado, (“Tesouro IPCA Antecipação”) decrescida do Prêmio 
de Resgate; VNek = com relação a cada data de pagamento “k”, agendado, mas ainda não realizado, das Debêntures, parcelas 
de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, a e parcelas dos Juros, calculados pro rata temporis, desde 
a 1ª Data de Integralização das Debêntures ou a data de pagamento dos Juros imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo pagamento; n = número total de pagamentos agendados e ainda não realizados das Debêntures, sendo “n” 
um número inteiro; CResgate = fator da variação acumulada do IPCA, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento, 
apurado desde a 1ª Data de Integralização das Debêntures até a data do resgate antecipado; FVPk = fator de valor presente 
apurado conforme fórmula a seguir, calculado com 9 casas decimais, com arredondamento:
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Onde: 

 

B = valor presente dos fluxos de caixa projetados das Debêntures 

na data do resgate antecipado, utilizando-se como taxa de 

desconto, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, pro 

rata temporis, a cotação indicativa da taxa interna de retorno do 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com duration mais 

próxima à duration remanescente das Debêntures, divulgada pela 

ANBIMA apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data do 

resgate antecipado, (“Tesouro IPCA Antecipação”) decrescida do 

Prêmio de Resgate;  

 

VNek = com relação a cada data de pagamento “k”, agendado, mas 

ainda não realizado, das Debêntures, parcelas de amortização do 

Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, a e parcelas dos 

Juros, calculados pro rata temporis, desde a 1ª (primeira) Data de 

Integralização das Debêntures ou a data de pagamento dos Juros 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento;  

 

n = número total de pagamentos agendados e ainda não realizados 

das Debêntures, sendo “n” um número inteiro; 

 

CResgate = fator da variação acumulada do IPCA, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado desde a 1ª 

(primeira) Data de Integralização das Debêntures até a data do 

resgate antecipado;  

 

FVPk = fator de valor presente apurado conforme fórmula a seguir, 

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = {[(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴çã𝑇𝑇𝑇𝑇) ∗ (1 − Prêmio de Resgate)]
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

252 
 

nk = número de Dias Úteis entre a data do resgate antecipado e a 

data de vencimento programada de cada pagamento “k” vincenda; 

 

Prêmio de Resgate = 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento).  
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nk = número de Dias Úteis entre a data do resgate antecipado e a data de vencimento programada de cada pagamento “k” 
vincenda; Prêmio de Resgate = 0,25%. (u) Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado. Desde que observado o disposto no art. 
1º, § 1º, inciso II, da Lei 12.431, nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e na forma regulamentada pelo CMN, 
caso a Emissora não realize a renovação da concessão formalizada nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre a União, 
por intermédio do Ministério dos Transportes, e a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., para Exploração e Desenvolvimento do Serviço 
Público de Transporte Ferroviário de Carga na Malha Centro-Leste até 28/08/26, deverá realizar, até o dia 28/12/26 (inclusive), 
oferta de resgate antecipado total das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado aos 
Debenturistas a prerrogativa de aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, nos termos da presente Escritura e da 
legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando, a Lei das S.A. (“Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado”), sendo vedada 
a realização de Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado parcial das Debêntures. Os valores a serem pagos aos Debenturistas em 
razão do resgate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da 
respectiva Remuneração, e calculados pro rata temporis desde a 1ª Data de Integralização e dos respectivos Encargos Moratórios, 
caso aplicável, até a data do efetivo resgate (“Valor do Resgate Antecipado”). O pagamento do Valor do Resgate Antecipado 
será realizado (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, ou (ii) 
mediante procedimentos adotados pelo Escriturador, no caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. 
(v) Aquisição Facultativa. Observado o previsto na Instrução da CVM 620, de 17/03/20, após decorridos 2 anos contados da Data 
de Emissão, observado o disposto na Lei 12.431 e desde que observado o prazo médio ponderado superior a 4 anos, nos termos do 
art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 12.431, as Debêntures poderão ser adquiridas pela VLI Multimodal no mercado secundário, a qualquer 
momento, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no art. 55, §§ 3º, da Lei das S.A., 
por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela CVM. As Debêntures que 
venham a ser adquiridas poderão: (i) permanecer na tesouraria da VLI Multimodal; ou (ii) ser novamente colocadas no mercado, 
via negociação no mercado secundário. As Debêntures adquiridas pela VLI Multimodal para permanência em tesouraria, se e 
quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos valores de Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das demais 
Debêntures. As Debêntures adquiridas pela VLI Multimodal somente poderão ser canceladas, na forma que vier a ser regulamen-
tada pelo CMN e caso a referida regulamentação seja aplicável às Debêntures, em conformidade com o disposto no art. 1º, § 1º, 
inciso II, e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.431, observado que, na data de celebração da Escritura de Emissão, o referido cancelamento 
não é permitido pela Lei 12.431; (w) Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido 
pela VLI Multimodal e pela Cia., como garantidora, aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente à 
incidência da Atualização Monetária e ao pagamento da Remuneração, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados 
pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de 2% (“Encargos Mo-
ratórios”); (x) Vencimento Antecipado. As Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado usuais para esse 
tipo de operação, a serem definidas e detalhadamente descritas na Escritura de Emissão; e (y) Demais condições. As demais 
condições da Emissão serão especificadas na Escritura de Emissão e negociadas diretamente pela Diretoria da VLI Multimodal. 
(ii) a autorização à Diretoria da Cia. para tomar todas as providências necessárias à Emissão, à Oferta e à prestação da garantia 
fidejussória da Emissão. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Luciano Siani Pires - Presidente; Joyce Andrews, Secretária. 
Conselheiros: Fabiano de Carvalho Filho, Ivan Malekzadeh Fadel, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Takeshi Mit-
sui e João Gustavo Haenel Neto. SP, 16/11/21. Joyce Andrews - Secretário(a). JUCESP. Certifico o registro sob o nº 562.683/21-5 
em 26/11/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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KOVR SEGURADORA S.A.
CNPJ 42.366.302/0001-28 - NIRE 35300538757

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da KOVR SEGURADO-
RA S.A., situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, 
bairro Itaim Bibi. QUÓRUM: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, a acionista da Companhia, representan-
do mais de ¾ (três quartos) do capital votante, SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida 
Atlântica, nº 1130, 12º andar, Bairro Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.021-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, 
casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 25.075.806 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, 
com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
04538-133 e pelo seu Diretor Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-
4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.530.718-05, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º 
andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de junho do corrente ano, às fls. 40, 68 e 22, respectivamen-
te, e Jornal Monitor Mercantil, nos dias 22, 23 e 24 de junho do corrente ano, às fls. 4, 4 e 4, com o seguinte teor: “KOVR SEGU-
RADORA S.A. (atual denominação social de Investprev Seguradora S.A.) CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extra-
ordinária que será realizada no dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10.000 para 
1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alte-
ração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital So-
cial, em decorrência do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprova-
ção dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas 
as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a realização da citada Assembleia. São 
Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura – Presidente.” CONSTITUIÇÃO DA MESA: Presidente da Assem-
bleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, e o Sr. Alexandre Tadeu Seguim, representantes da acionista SEGPAR PARTICIPAÇÕES 
S.A., tendo convidado para secretariá-la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da Companhia. ORDEM DO DIA: 1. Grupamen-
to das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10.000 para 1, conforme proposta aprovada pela 
Diretoria Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento 
previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem ado-
tados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. 5. Assuntos Gerais. ASSUNTOS / DELIBERAÇÕES: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assem-
bleia e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já integral-
mente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos 
presentes que o objetivo da Assembleia era deliberar sobre a proposta de grupamento de ações apresentada pela Diretoria 
Executiva em reunião realizada no dia 15 de junho do corrente ano e que se justifica em razão de que, atualmente, há uma 
grande quantidade de ações de emissão da Companhia, cujo valor patrimonial é irrisório, representando poucos centavos de 
real. O grupamento de ações também se justifica visando uma maior economia à Companhia referente os custos incorridos com 
a publicação de convocações para os atos societários. O Sr. Presidente esclareceu que, se concretizado o grupamento de ações, 
na proporção de 10.000 (dez mil) para 1 (uma) ação, a quantidade de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de 
emissão da Companhia, já considerando um arredondamento, seria reduzido de 329.360.660 (trezentos e vinte e nove milhões 
trezentos e sessenta mil e seiscentos e sessenta) ações para 32.936 (trinta e duas mil novecentas e trinta e seis) ações ordi-
nárias, nominativas, sem valor nominal, não sendo alterado o valor do Capital Social. A proposta de grupamento de ações foi 
aprovada por todos os presentes. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “2” da Ordem do Dia e informou 
que, em razão da aprovação do grupamento de ações, o caput do Artigo 5º do Estatuto da Companhia será alterado, conforme 
a seguir: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 43.611.320,48 (quarenta e três milhões, seiscentos e onze mil, trezentos e 
vinte reais e quarenta e oito centavos), representado por 32.936 (trinta e duas mil novecentas e trinta e seis) ações ordi-
nárias, nominativas, todas sem valor nominal.”, o que foi aprovado pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. 
Presidente passou ao item “3” da Ordem do Dia, ou seja, deliberar e aprovar os procedimentos a serem adotados pela Compa-
nhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento. O Sr. Presidente mencionou que a sugestão é ser garantido 
aos acionistas que, em decorrência do grupamento, tornarem-se titulares de um número inferior a 1 (uma) ação da Companhia, 
o direito de permanecerem integrados ao seu quadro de acionistas com, pelo menos, 1 (uma) ação. Neste sentido, a proposta 
é que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Aviso de Acionistas com este objetivo, para que os 
acionistas detentores de frações de ações possam manifestar, por escrito, interesse em agruparem-se e/ou adquirirem frações 
de ação de titularidade da acionista controladora com o fito de deter 1 (uma) ação emitida pela Companhia. Na hipótese de, 
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não haver acionistas interessados em possuir 01 (uma) ação de emissão da Companhia, 
a Companhia irá adquirir estas frações de ações, mantendo-as em tesouraria, mediante pagamento aos acionistas do valor 
patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações financeiras de 31/12/2020, qual seja, R$ 0,34407, multiplicado 
pelo número de ações detidas antes do grupamento de ações. O valor apurado deverá ser pago pela Companhia, no prazo de 
até 10 (dez) dias, contados do decurso do prazo de 30 (trinta) dias concedido aos acionistas para adquirirem frações de ação 
para completar 1 (uma) ação, diretamente aos acionistas ou através de crédito em conta corrente a ser aberta no Banco Má-
xima S.A., devendo o interessado comparecer nesta instituição financeira, munido da documentação comprobatória, para re-
ceber seu crédito. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Os acionistas presentes outorgam poderes à administração 
da Companhia para implementar todos os atos necessários à consecução do grupamento de ações. Na sequência, passando 
ao item “4” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o novo Estatuto Social da Companhia consolidado, contendo 
todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integran-
te e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “5” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, 
nada havendo a tratar a este respeito. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as 
deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado 
o comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária foram 
encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho 
Leão de Moura, por mim Secretário, André Rodrigues Chaves e pela acionista SEGPAR Participações S.A.Thiago Coelho Leão de 
Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.; André Rodrigues Chaves - Se-
cretário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente: SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.; Thiago Coelho Leão de 
Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I: Da Denominação, Sede, 
Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A KOVR SEGURADORA S.A. é uma sociedade Seguradora que reger-se-á pelos presentes 
Estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. 
Parágrafo Único - respeitadas as prescrições legais, poderá a sociedade estabelecer ou suprimir dependências em todo o País, 
assim como nomear e destituir correspondentes particulares, por simples deliberação da Diretoria. Artigo 3º - O prazo de du-
ração da Sociedade é indeterminado. Artigo 4º - A Sociedade tem por objetivo operar nos ramos de seguros de danos e de vida, 
podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras Sociedades observadas as disposições legais pertinentes. CAPÍ-
TULO II: Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 43.611.320,48 (quarenta e três milhões, seiscentos e onze 
mil, trezentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), representado por 32.936 (trinta e duas mil novecentas e trinta e seis) 
ações ordinárias, nominativas, todas sem valor nominal. Parágrafo 1º - A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. 
Parágrafo 2º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 3º - As ações da 
Sociedade ou títulos que as representem serão assinadas por dois membros da Diretoria, sendo obrigatoriamente um deles o 
Diretor Presidente ou um dos Diretores Vice-Presidentes. Artigo 6º - Atendidas as prescrições legais, o Capital Social será rea-
lizado mediante a entrada mínima de 50% (cinqüenta por cento) no ato da subscrição, e o restante em uma ou mais chama-
das, a critério da Diretoria, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de sua aprovação pelas autoridades gover-
namentais competentes. CAPÍTULO III: Da Assembleia Geral: Artigo 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro dos três (03) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interes-
ses sociais. Parágrafo Primeiro - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação so-
cietária vigente. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será instalada, observado o quórum legal de instalação para cada 
matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e Secretário que irão dirigir os trabalhos. Parágrafo Terceiro 
- As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, 
não se computando os votos em branco. Artigo 8º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas as transferências 
de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Artigo 9º - Além das atribuições definidas em lei e das 
mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem 
prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto no Artigo 26, deste estatuto. II. estabelecer os 
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia; III. eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-
-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer 
tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório 
de Administração e as contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências 
estatutárias e regimentar; VII. destinar o lucro líquido do exercício; CAPÍTULO IV: Da Administração: Artigo 10º - A Sociedade 
será administrada por uma Diretoria, cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Artigo 11º 
- Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. Parágrafo Único - A Ata de Assem-
bleia Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada 
no registro do comércio e publicada. Artigo 12º - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Artigo 13º - O prazo de mandato dos administradores, 
que poderão ser reeleitos, é de 02 (dois) anos, mas se estende até a posse dos novos administradores eleitos. Parágrafo Único 
– O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Artigo 14º - 
Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberações desti-
nadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Artigo 15º - A Diretoria é o órgão de administração executiva da 
Companhia, ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes 
e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados pela Assembleia Geral. Artigo 16º - A 
Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente e até 5 (cinco) Diretores, sem designa-
ção especial. Parágrafo Único – O prazo de gestão da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 17º - Em 
caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger 
o substituto. Parágrafo Único - Sendo temporário o impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para 
este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos Dire-
tores. Artigo 18º - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente ou de seu substituto. Parágrafo Primeiro - Para 
a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as deliberações por 
maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de desempate. Parágrafo 
Segundo - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro próprio. Artigo 19º 
- Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da 
Companhia que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e 
fazer cumprir o Estatuto da Companhia e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir 
assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; 
V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar 
bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a 
abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação 
e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas 
de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores 
existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção 
de cargos e funções a nível de Diretoria, submentendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser 
encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, 
ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será 
sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) 
pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; por dois procuradores constituídos na forma dos incisos 
seguintes deste artigo; XV. representada por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo depar-
tamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados 
nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, 
poderá ser por prazo indeterminado; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para 
representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste artigo. Parágrafo Primeiro - A representação da Companhia perante a repar-
tição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a 
qualquer Diretor. Parágrafo Segundo - Os documentos referentes às operações da Companhia nos planos de seguros serão 
sempre assinados: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) 
pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma deste 
artigo. Artigo 20º - Compete ao Diretor-Presidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Direto-
ria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Artigo 
21º - Compete aos demais Diretores: I. substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, obser-
vado o disposto no parágrafo único do Artigo 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as 
atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. CAPÍTULO V: Do Conselho Fiscal: Artigo 22º - O 
Conselho Fiscal, que somente se instalará a pedido de acionistas, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 161 da Lei nº 6404/76, 
será constituído de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral que de-
liberar o seu funcionamento, e o seu mandato terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua 
instalação. Artigo 23º - O Conselho Fiscal tem as atribuições que lhe confere a Lei, cumprindo-lhe, ainda, atender as convoca-
ções extraordinárias da Diretoria, sempre que esta solicitar seu parecer sobre qualquer assunto. Parágrafo único - na falta, 
ausência ou, impedimento de qualquer membro efetivo, a Diretoria convocará seu suplente. Artigo 24º - A remuneração do 
Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, obedecidas as prescrições legais. CAPÍTULO VI: Dos Balanços, 
Lucros e suas Aplicações: Artigo 25º - O exercício social é anual e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 
único - No último dia de cada semestre serão levantados balanços gerais, os quais serão publicados na forma estabelecida na 
Lei e levados, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária para aprovação, depois de ouvido o Conselho Fiscal, se em funciona-
mento. Artigo 26º - Os lucros apurados em cada semestre, depois de deduzidos, dentro das recomendações legais, os prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, terão a seguinte destinação sucessivamente: a) - 5% (cinco por cento) 
para o Fundo de Reserva Legal, até alcançar o limite previsto na Lei; b) - pagamento de uma cota proposta pela Diretoria, não 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos lucros, como dividendos aos demais acionistas; c) - dos lucros que remanescerem 
após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para o imposto sobre a renda e das parcelas referidas nas letras a e b 
deste artigo, se pagará a participação nos lucros atribuída aos Administradores, distribuída entre seus membros segundo 
critério fixado pela Assembleia Geral, observados os demais preceitos da Lei das Sociedades Anônimas. Parágrafo único - O 
saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral, a qual caberá dar o destino que lhe aprouver. CAPÍTULO VII: Da Li-
quidação: Artigo 27º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, observadas as disposições contidas no artigo 68 
e seguintes do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967. Aprovado na AGE realizada no dia 30/06/2021, realizada às 10:00 
(dez) horas. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR PARTICIPAÇÕES 
S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente: SEGPAR PARTICI-
PAÇÕES S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. JUCESP em 09/08/2021 
sob o nº 379.939/21-6. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Conversa com Investidor: Ser Educacional (SEER3)

Contração seguida do PIB configura recessão técnica

A quinta-feira foi 
marcada pela reper-
cussão dos dados 

divulgados sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB), a so-
ma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE). A queda no terceiro 
trimestre da agropecuária, 
segmento que tradicional-
mente puxa para cima o re-
sultado do PIB, abriu ques-
tionamentos sobre o que 
virá nos meses seguintes. O 
governo explicou que fato-
res climáticos influenciaram 
os resultados.

O PIB variou -0,1% no 
terceiro trimestre de 2021 
(comparado ao segundo 
trimestre de 2021), na sé-
rie com ajuste sazonal. Em 
relação a igual período de 
2020, o PIB cresceu 4,0%. 
“Foi a segunda contração 
seguida do PIB, o que con-
figura recessão técnica”, 
avalia o economista João 
Beck, sócio da BRA, escri-
tório credenciado da XP In-
vestimentos. Ele disse que a 
variação de -0,1% veio em 
linha com a expectativa de 
estabilidade. “Destaque pa-
ra a queda do setor agro de 
8% no trimestre e serviços 
cresceram 1,1% como re-

sultado da retomada da mo-
bilidade da economia. Na 
comparação anual, a alta 
foi de 4%. O PIB se man-
tém no mesmo patamar pré 
pandemia”, comentou o 
economista. 

Segundo ele, um aspecto 
positivo foi o consumo das 
famílias que registrou resul-
tado positivo pelo segundo 
trimestre seguido (4,2%). 
“Algo que deve perder força 
no 4t21 com os atuais dados 
de confiança e inflação que 
podemos usar como bons 
previsores futuros”, prevê. 
Para o economista, a con-
tribuição ainda positiva das 
famílias é resultado ainda 
de um país de taxa de juros 
muito baixa e aumento da 
mobilidade. “O impacto da 
alta da Selic, principalmente 
após a aceleração dessa taxa, 
deve impactar a economia 
ainda mais nos próximos tri-
mestres. O aumento da Se-
lic não tem efeito imediato, 
algo que se observa na ati-
vidade após um semestre”, 
explica.

Analisando o contexto, 
Beck diz que o país “con-
tratou” uma recessão com 
elevação aguda da taxa de 
juros para convergência da 
inflação para a meta. “A re-
cessão do ano passado seria 

muito pior, não fosse o pa-
cote de estímulos dado às 
populações mais necessita-
das. Parte desse gap do ano 
anterior (diferença da reces-
são potencial e da observa-
da) está sendo incorporado 
na conta do PIB corrente. 
Ou seja, ainda não acaba-
mos de pagar os estragos da 
pandemia”, esclareceu.

Na interpretação de Ale-
xsandro Nishimura, econo-
mista, head de conteúdo e 
sócio da BRA, os dados do 
PIB foram piores do que 
a expectativa do consen-
so do mercado, que tinha 
projeções de estabilidade 
na comparação trimestral 
e avanço de 4,3% no com-
parativo anual. “Para refor-
çar a fraqueza da atividade 
econômica, o resultado do 
2º trimestre foi revisado 
para uma retração ainda 
maior, saindo de -0,1% para 
-0,4%”, comentou.

Setor agrícola

Nishimura comentou 
que o setor agrícola, que 
por muitas vezes puxou o 
PIB, desta vez foi o grande 
destaque negativo e desco-
lou fortemente das expec-
tativas ao cair 8% contra o 
segundo trimestre, quando 

se esperava queda de 3,3%. 
Por outro lado, o setor in-
dustrial se mostrou resi-
liente, enquanto serviços 
expandiu menos do que o 
esperado.

“É um olhar pelo retro-
visor, mas que ajuda a en-
tender o que vem pela fren-
te, escancara a fraqueza da 
economia brasileira e tende 
a reforçar as projeções cada 
vez menores de avanço pa-
ra este ano e de 2022, quan-
do as projeções já eram de 
baixo crescimento e podem 
piorar”, acredita o econo-
mista. Segundo ele, o resul-
tado confirmou também a 
expectativa de entrada na 
chamada “recessão técni-
ca”, que ocorre quando o 
PIB cai por dois trimestres 
consecutivos.

“O retrato de uma eco-
nomia mais fragilizada, as 
incertezas com o impacto 
da variante Ômicron, que 
pode trazer turbulências 
mundo afora, hoje ainda 
tentando resolver a questão 
fiscal com a PEC dos Pre-
catórios e um ano de elei-
ções à frente, o Banco Cen-
tral ganha mais variáveis na 
difícil calibragem da política 
monetária para o enfrenta-
mento da inflação”, avalia 
Nishimura. 

Por Mariana 
Ferraz, Eleven 
Research

A Ser Educacional é um 
dos principais grupos 
de ensino superior do 

Brasil. Com atuação nacional, 
a companhia possui sólida 
presença nas regiões Norte 
e Nordeste, onde concentra 
mais de 90% dos seus mais 
de 240 mil alunos. No 3T21, 
a Ser Educacional reportou 
uma receita líquida de R$ 324 
milhões, aumento de 20,3% 
comparado ao 3T20; um Ebi-
tda ajustado de R$ 68 milhões, 
crescimento de 24%, o que 
representa uma margem de 
21%, crescimento de 0,6 p.p.; 
e um lucro líquido ajustado 
de R$ 7,5 milhões, revertendo 
um prejuízo de 1,3 milhão no 
2T20.

Neste Conversa com In-
vestidor, Rodrigo Alves, dire-
tor de RI do Grupo Ser Edu-
cacional, foi entrevistado por 
Mariana Ferraz, analista da 
Eleven Research.

A pandemia impôs di-
versos desafios para as 
educacionais, como a cap-
tação online de alunos e a 
transferência da sala de au-
la para ambientes digitais, 
ao mesmo tempo em que 
acelerou processos que 
levariam anos para serem 
aceitos pelos alunos. Na vi-
são da Ser, quais são as no-
vas tendências do mercado 
e as novas demandas dos 
alunos?

Definitivamente, vemos 
como tendência o conceito de 
onipresença que estamos im-
plantando na Ubíqua, nossa 

nova metodologia de ensino 
que passamos a utilizar neste 
ano. Os alunos querem ter a 
flexibilidade do ensino digi-
tal (antigo ensino a distância) 
em conjunto com a experiên-
cia presencial. Isso nos leva 
a buscar alternativas que aju-
dem os alunos a combinarem 
essas experiências de um mo-
do que, academicamente, eles 
possam se desenvolver cada 
vez mais.

Estamos criando uma série 
de novidades para o mercado 
neste ano: a introdução das 
aulas online com professo-
res notáveis em suas áreas do 
conhecimento; duplas certi-
ficações com instituições de 
ensino internacionais; e até 
mesmo o conceito de sem-
pre gravarmos as aulas, inde-
pendentemente do formato 
(presencial ou online), de for-
ma a permitir que os alunos 
possam assistir ou reassistir as 
aulas de onde estiverem.

Outros conceitos também 
ganharam força: a formatura 
acelerada e a educação conti-
nuada. Aqui os alunos estão 
procurando aprendizados 
focados nos temas em que 
estão buscando aumentar seu 
conhecimento e com isso se 
valorizarem no mercado, ten-
do como base cursos mais es-
pecíficos e de curta duração, 
uma graduação, uma segunda 
graduação, pós-graduação e 
cursos livres. Tudo mesclado 
em um conceito de experiên-
cias diversas ao longo da car-
reira.

Os números de captação 
que foram anunciados para 
o 2S21 são bem positivos, 
tanto para o EAD quan-
to para o presencial, mo-

dalidade que foi bastante 
impactada na pandemia. 
Contudo, como o ambien-
te macroeconômico está 
cada vez mais desafiador, o 
que podemos esperar para 
a captação de 2022?

De fato o ambiente está 
bastante desafiador do ponto 
de vista econômico, em espe-
cial para a classe média bra-
sileira. Por outro lado, vimos 
neste semestre que as pessoas 
estão buscando retomar seus 
sonhos. Nossa percepção é 
que a demanda ficou repri-
mida por conta da pandemia. 
Teremos um retorno da de-
manda desde que as institui-
ções de ensino se dediquem a 
trazer uma proposta de valor 
única para os alunos que com-
bine qualidade, experiência di-
ferenciada e preços justos.

Em relação aos M&As, 
vocês demonstraram alto 
apetite neste ano. Como 
esses M&As contribuem 
na estratégia da Ser? Deve-
mos continuar aguardando 
por novas transações? Po-
dem nos passar também 
qual tipo de M&A estão fo-
cando no momento?

A Ser Educacional sempre 
combinou crescimento orgâ-
nico com aquisições. Os anos 
de 2020 e 2021 foram impor-
tantes nesse sentido porque 
adicionamos instituições de 
ensino que complementa-
ram nosso ecossistema de 
educação continuada. Agora 
estamos numa fase diferente, 
mais interessados em con-
solidar bem as compras que 
fizemos e criar uma onda de 
crescimento orgânico, sendo 
ainda abertos a M&As, mas 
mais seletivos do que antes 

e dedicados às edtechs que 
hoje fazem muitas atividades 
interessantes para a nossa es-
tratégia (nesta quinta, a Ser 
Educacional anunciou a aqui-
sição da edtech Delinea, uma 
das maiores produtoras inde-
pendentes de conteúdos aca-
dêmicos digitais para ensino 
superior do Brasil).

Quais os principais desa-
fios que enxergam à frente 
para o setor e para a Ser?

Estamos em um setor em 
franca transformação pós-
-pandemia e as instituições 
de ensino e o Grupo Ser 
Educacional tiveram que se 
reinventar em um curto espa-
ço de tempo. O nosso maior 
desafio no começo foi de-
finir nosso foco estratégico. 
Agora, o maior desafio está 
em executar um modelo de 
negócios que hoje é muito 
diferente, em que temos que 
ofertar mais do que cursos, 
mas também novas ativida-
des como uma fintech ou um 
hospital veterinário que serão 
importantes diferenciais no 
mercado. Ao mesmo tempo, 
esse cenário nos exige uma 
capacidade de execução e um 
perfil multitarefas. Essas ca-
racterísticas serão diferenciais 
no futuro quando ocorrer a 
consolidação dessa estratégia, 
o que se reverterá em diferen-
ciais importantes nos cursos 
e na experiência educacional 
que oferecemos.

A íntegra dessa entrevista es-
tá no site: monitormercantil.com.
br/conversa-com-investidor-ser-
-educacional-seer3/

Coordenação: Jorge Priori

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Ciclus Ambiental do Brasil S/A – CNPJ 10.319.900/0007- 45 torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, 
através do processo nº 14/200.019/2014, a renovação de sua Licença 
Ambiental Municipal de Operação LMO 1244/2014 para Estação de 
Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos com armazenamento máximo 
de 3.000t/dia na Avenida Brasil, 37.500, Quadra 18, Campo Grande/RJ.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 81 do DREI, a ser realizada no dia 17/12/2021, às 
10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) rerratifi-
cação e homologação dos aumentos de capital da Companhia, aprovados em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/01/2021 e em reuniões do 
Conselho de Administração havidas em 09/04/2021, 09/06/2021 e 27/10/2021; 
(ii) aumento do limite do valor dos aportes de acionistas no Plano de Inves-
timentos para o Projeto Logum Fase I no montante de R$ 81.000.000,00, 
totalizando o valor de R$ 362.409.870,71. Para os fins legais, a AGE será 
formalmente realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, 
conforme legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via tele-
conferência e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, 
registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem 
como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados 
à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia 
e serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, que 
seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas que 
comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e do-
cumentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para 
outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 
2021. Jorge Celestino Ramos - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA ARUJÁCOOP COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A Diretora Presidente da ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, CNPJ 35.928.521/0001-12, NIRE nº 3540018920-7, Inscrição
Estadual nº 127.061.970.116, com sede na Rua Major Benjamin Franco, no
735, sala 10. Centro. Arujá/ SP. CEP 07400-590, convida a presença de
todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para
comparecer em sua sede no dia 12/12/2021 com primeira chamada as
07:00h, segunda chamada as 08:00h e terceira e última chamada as
09:00h, para participar da  TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, onde uma cópia deste edital também será
afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por
circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar
ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital,
quais sejam: (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição
e posse de cargos vacantes. Arujá/SP, 03 de novembro de 2021.
Fabiana Aparecida Fernandes, CPF 219.308.33806 - Diretora Presidente.

DIRETORIA ESTADUAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ESTADUAL

DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO DE JANEIRO
De conformidade com o Artigo 30 do Estatuto da Cruz Vermelha
Brasileira, ficam convocados os membros da Assembleia Estadual da
CVB-RJ para reunião ordinária a ser realizada no Salão Nobre da
Entidade, localizado em sua sede, Praça Cruz Vermelha, 10, no dia 18
de dezembro de 2021, sábado, às 8:30h em primeira convocação e às
9:00h em segunda convocação com qualquer número de presentes,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura e aprovação
da ata da sessão anterior. 2. Eleição de membros para a AGE. 3.
Recomposição da Diretoria Estadual. 4. Preenchimento das vagas das
Comissões Estaduais e Junta de Governo Estadual. 5. Aprovação das
prestações de contas dos anos 2019 e 2020. 6. Deliberação sobre o
orçamento anual para 2022. 7. Aprovação dos Relatórios de Atividades
do ano 2020. 8. Assuntos Gerais. Informamos que, conforme o Decreto
Municipal nº 49.335/2021, em vigor na cidade do Rio de Janeiro, será
obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a
COVID-19 de todos os participantes da Assembleia.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2021.
Victor Marcelo da Silva Santos

Presidente Estadual
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KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2021, às 11:00 (onze) horas, na sede social da KOVR PREVIDÊNCIA S.A., situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi. QUÓRUM: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, a acionista da Companhia, representando mais de 
¾ (três quartos) do capital votante, SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Atlântica, nº 1130, 12º andar, Bairro Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22.021-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, 
portador da carteira de identidade nº 25.075.806 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 e pelo seu Diretor Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 195.530.718-05, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de junho do corrente ano, às fls. 40, 68 e 22, respectivamente, e Jornal Monitor Mercantil, nos dias 22, 23 e 24 
de junho do corrente ano, às fls. 4, 4 e 4, com o seguinte teor: “KOVR PREVIDÊNCIA S.A. (atual denominação social de Investprev Seguros e Previdência S.A.) CNPJ nº 17.479.056/0001-73 – NIRE: 
35300555571 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 (trinta) de junho 
de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em 
reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência 
do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações 
decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir 
desta data até a realização da Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Geraldo Henrique de Castro - Presidente”. CONSTITUIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho 
Leão de Moura, e o Sr. Alexandre Tadeu Seguim, representantes da acionista SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., tendo convidado para secretariá-la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da 
Companhia. ORDEM DO DIA: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia 
em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência 
do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações 
decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. ASSUNTOS / DELIBERAÇÕES: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia 
e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já integralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente passou então 
ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos presentes que o objetivo da Assembleia era deliberar sobre a proposta de grupamento de ações apresentada pela Diretoria Executiva em reunião 
realizada no dia 15 de junho do corrente ano e que se justifica em razão de que, atualmente, há uma grande quantidade de ações de emissão da Companhia. O grupamento de ações também se 
justifica visando uma maior economia à Companhia referente os custos incorridos com a publicação de convocações para os atos societários. O Sr. Presidente esclareceu que, se concretizado o 
grupamento de ações, na proporção de 10 (dez) para 1 (uma) ação, a quantidade de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, já considerando um 
arredondamento, seria reduzido de 235.075 (duzentos e trinta e cinco mil e setenta e cinco) ações para 23.507 (vinte e três mil quinhentas e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 
não sendo alterado o valor do Capital Social. A proposta de grupamento de ações foi aprovada por todos os presentes. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “2” da Ordem do 
Dia e informou que, em razão da aprovação do grupamento de ações, o caput do Artigo 5º do Estatuto da Companhia será alterado, conforme a seguir: “Art. 05º - O Capital Social é de 
R$23.700.099,79 (vinte e três milhões, setecentos mil, noventa e nove reais e setenta e nove centavos), representados por 23.507 (vinte e três mil e quinhentas e sete) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal.”, o que foi aprovado pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item “3” da Ordem do Dia, ou seja, deliberar e aprovar os 
procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento. O Sr. Presidente mencionou que a sugestão é ser garantido aos acionistas que, em 
decorrência do grupamento, tornarem-se titulares de um número inferior a 1 (uma) ação da Companhia, o direito de permanecerem integrados ao seu quadro de acionistas com, pelo menos, 1 
(uma) ação. Neste sentido, a proposta é que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Aviso de Acionistas com este objetivo, para que os acionistas detentores de frações 
de ações possam manifestar, por escrito, interesse em agruparem-se e/ou adquirirem frações de ação de titularidade da acionista controladora com o fito de deter 1 (uma) ação emitida pela 
Companhia. Na hipótese de, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não haver acionistas interessados em possuir 01 (uma) ação de emissão da Companhia, a Companhia irá adquirir estas frações 
de ações, mantendo-as em tesouraria, mediante pagamento aos acionistas do valor patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações financeiras de 31/12/2020, qual seja, R$ 89,84088, 
multiplicado pelo número de ações detidas antes do grupamento de ações. O valor apurado deverá ser pago pela Companhia, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do decurso do prazo de 30 
(trinta) dias concedido aos acionistas para adquirirem frações de ação para completar 1 (uma) ação, diretamente aos acionistas ou através de crédito em conta corrente a ser aberta no Banco 
Máxima S.A, devendo o interessado comparecer nesta instituição financeira, munido da documentação comprobatória, para receber seu crédito. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Os 
acionistas presentes outorgam poderes à administração da Companhia para implementar todos os atos necessários à consecução do grupamento de ações. Na sequência, passando ao item “4” 
da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o novo Estatuto Social da Companhia consolidado, contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social 
em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “5” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar 
a este respeito. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar 
instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária foram encerrados, lavrando-se a presente 
ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, André Rodrigues Chaves e pela acionista SEGPAR Participações S.A.. 
Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da 
Companhia. Acionista Presente: SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor.
Estatuto Social: Capítulo I: Denominação, Sede, Foro, Duração e Objeto: Art. 01º - A KOVR PREVIDÊNCIA S.A., constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, é uma sociedade de 
previdência privada e seguros, e reger-se-á pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Art. 02º - A Sociedade tem como objetivo operar em seguros de vida e planos de previdência privada 
aberta de pecúlios e/ou rendas, podendo ainda participar, como sócia ou acionista de outras sociedades, observadas as prescrições legais. Art. 03º - A sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar e extinguir sucursais, filiais e outras dependências, bem como 
constituir e destituir representantes, observadas as prescrições legais. Art. 04º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social: Art. 05º - O Capital Social é de 
R$23.700.099,79 (vinte e três milhões, setecentos mil, noventa e nove reais e setenta e nove centavos), representados por 23.507 (vinte e três mil e quinhentas e sete) ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. Parágrafo Primeiro – A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos, certificados e cautelas de ações, cujo desdobramento ficará a critério do acionista interessado. Parágrafo Segundo - Os 
documentos referidos no parágrafo anterior serão assinados por dois (02) diretores ou por mandatários com poderes especiais, facultada a utilização de chancela mecânica, nos termos da lei. Parágrafo 
Terceiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Quarto - A ação é indivisível em relação à sociedade, sendo certo que, quando a ação pertencer a 
mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Parágrafo Quinto: No caso de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das 
ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Art. 06º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos três (03) primeiros 
meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. Parágrafo Primeiro - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos 
da legislação societária vigente. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será instalada, observado o quorum legal de instalação para cada matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o 
Presidente e Secretário que irão dirigir os trabalhos. Parágrafo Terceiro - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se 
computando os votos em branco. Art. 07º - Uma vez convocada a Assembleia Geral ficam suspensas as transferências de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Art. 08º - Além 
das atribuições definidas em lei e das mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos administradores, sem prejuízo da participação nos lucros do 
exercício social, observado o disposto no art. 25, inciso II, deste estatuto. II. estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia; III. eleger e destituir os Diretores da 
Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar 
informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências 
estatutárias e regimentar; VII. destinar o lucro líquido do exercício. Capítulo IV: Da Administração: Art. 09º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, cujas atribuições e poderes são conferidos 
por lei e por este Estatuto Social. Art. 10 - Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. Parágrafo Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, 
deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Art. 11 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus 
cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Art. 12 - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 02 (dois) anos, mas se estende até a posse 
dos novos administradores eleitos. Parágrafo Único – O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Art. 13 - Serão arquivadas no registro do 
Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Art. 14 - A Diretoria é o órgão de administração 
executiva da Companhia, ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que 
lhe forem outorgados pela Assembleia Geral. Art. 15 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente e até 5 (cinco) Diretores, sem designação especial.  Parágrafo Único – O prazo de gestão da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida 
a reeleição. Art. 16 - Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger o substituto. Parágrafo Único - Sendo temporário o 
impedimento ou a ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos 
Diretores. Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente ou de seu substituto. Parágrafo Primeiro - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros 
da Diretoria, tomando-se as deliberações por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de desempate. Parágrafo Segundo - As deliberações da 
Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro próprio. Art. 18 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de 
administração da Companhia que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Companhia e as deliberações da 
Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar 
sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as 
prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores 
independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/
ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Companhia; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submetendo-
as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Companhia, ativa e 
passivamente em juízo ou fora dele; sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor 
responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes deste artigo; XV. 
representada por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Companhia e praticar os atos e 
operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes, alçadas e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; XVI. o 
Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste artigo. Parágrafo Primeiro - A representação da Companhia perante a 
repartição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. Parágrafo Segundo - Os documentos referentes às 
operações da Companhia nos planos de seguros e de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda, bem como os equivalentes ou complementares, serão sempre assinados: i) por dois 
Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois procuradores constituídos 
na forma deste artigo. Art. 19 - Compete ao Diretor-Presidente: I. convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e 
as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria. Art. 20 - Compete aos demais Diretores: I.  substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. Capítulo V: Do Conselho 
Fiscal: Art. 21 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, escolhidos pela Assembleia Geral e será eleito e instalado apenas quando 
houver pedido de acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal terão as atribuições e os poderes que a lei lhes confere e a sua 
remuneração será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites mínimos legais. Parágrafo Segundo - No caso de vaga, impedimento ou ausência, os suplentes serão convocados 
segundo a ordem de colocação em que forem eleitos. Capítulo VI: Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Art. 22 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Art. 23 - Dos resultados apurados em balanço, levantados com observância da lei, serão deduzidos antes de quaisquer participações: I. a provisão 
para o Imposto de Renda; II. os prejuízos acumulados; III. a constituição das reservas obrigatórias. Art. 24 - Atendido o disposto no artigo anterior, do lucro remanescente serão feitas as seguintes deduções: 
I. participação nos lucros dos empregados, de acordo com os critérios estabelecidos pela Diretoria; II. participação no lucro dos administradores, observadas as limitações legais. Art. 25 - O lucro líquido 
resultante terá a destinação que se segue: I. uma cota de 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até perfazer 20% (vinte por cento) do capital social; II. dividendo aos acionistas, fixado em no mínimo 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social, ajustado pela diminuição ou acréscimo de valores, conforme definido no art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 
Único - A Diretoria proporá à Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo que acaso remanescer. Art. 26 - O dividendo deverá ser pago ou creditado, salvo deliberação em contrário da Assembleia 
Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo Único - Os dividendos não recebidos prescreverão em favor da Companhia no 
prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição do acionista. Capítulo VII: Liquidação: Art. 27 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. 
Aprovado na AGE realizada no dia 30/06/2021, às 11:00 (onze) horas. Thiago Coelho Leão de Moura -  Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista SEGPAR Participações S.A., André 
Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Companhia. Acionista Presente:  SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente, Alexandre Tadeu Seguim 
- Diretor. JUCESP em 21/07/2021 sob o nº 352.310/21-2. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A., situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 3477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. QUÓRUM: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, a acionista da Companhia, representando mais de 
¾ (três quartos) do capital votante, KOVR SEGURADORA S.A., sociedade seguradora, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 
04538-133, devidamente representada por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 25.075.806 - SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 e pelo seu Diretor Alexandre 
Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.530.718-05, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 
Torre B, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, nos dias 06, 07 e 08 
de julho do corrente ano, às fls. 23, 17 e 29, respectivamente, e Jornal Monitor Mercantil, nos dias 06, 07 e 08 de julho do corrente ano, às fls. 4, 3 e 4, com o seguinte teor: “KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CNPJ: 93.202.448/0001-79 NIRE: 35300538382 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 15 (quinze) de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para 
apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 100 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Execu-
tiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, 
em decorrência do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações 
de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 26º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a 
partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 01 de julho de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.” CONSTITUIÇÃO DA 
MESA: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura e para Secretário, o Sr. Alexandre Tadeu Seguim. ORDEM DO DIA: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valor nomi-
nal, na proporção de 100 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. 
Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
DELIBERAÇÕES: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já inte-
gralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos presentes que o objetivo da Assembleia era deliberar sobre a proposta de 
grupamento de ações apresentada pela Diretoria Executiva em reunião realizada no dia 15 de junho do corrente ano e que se justifica em razão de que, atualmente, há uma grande quantidade de ações 
de emissão da Companhia, cujo valor patrimonial é reduzido. O grupamento de ações também se justifica visando uma maior economia à Companhia referente aos custos incorridos com a publicação 
de convocações para os atos societários. O Sr. Presidente esclareceu que, se concretizado o grupamento de ações, na proporção de 100 (cem) para 1 (uma) ação, a quantidade de ações ordinárias, no-
minativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, já considerando um arredondamento, seria reduzido de 8.483.958 (oito milhões, quatrocentas e oitenta e três mil, novecentas e cinquenta e 
oito) ações para 84.840 (oitenta e quatro mil e oitocentos e quarenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, não sendo alterado o valor do Capital Social. A proposta de grupamento de ações 
foi aprovada por todos os presentes. O Sr. Presidente, retomando a palavra, passou para o item “2” da Ordem do Dia e informou que, em razão da aprovação do grupamento de ações, o caput do Artigo 
5º do Estatuto da Companhia será alterado, conforme a seguir: “Artigo 5º - O Capital da Companhia é de R$ 11.300.001,33 (onze milhões, trezentos mil, um real e trinta e três centavos), dividido em 
84.840 (oitenta e quatro mil, oitocentas e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”, o que foi aprovado pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 
passou ao item “3” da Ordem do Dia, ou seja, deliberar e aprovar os procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento. O Sr. Presidente 
mencionou que a sugestão é ser garantido ao acionista minoritário que, em decorrência do grupamento, se tornar titular de um número inferior a 1 (uma) ação da Companhia, o direito de permanecer 
integrado ao seu quadro de acionistas com, pelo menos, 1 (uma) ação. Neste sentido, a proposta é que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Aviso de Acionistas com este 
objetivo, para que o acionista minoritário e detentor de frações de ações possa manifestar, por escrito, interesse em adquirir frações de ação de titularidade da acionista controladora com o fito de deter 
1 (uma) ação emitida pela Companhia. Na hipótese de, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não haver manifestação do interessado em possuir 01 (uma) ação de emissão da Companhia, a Companhia 
irá adquirir estas frações de ações, mediante o pagamento ao acionista do valor patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações financeiras de 31/12/2020, qual seja, R$ 4,84, multiplicado 
pelo número de ações detida antes do grupamento de ações. O valor apurado será pago pela Companhia, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do decurso do prazo de 30 (trinta) dias concedido ao 
acionista para adquirir frações de ação para completar 1 (uma) ação, diretamente ao acionista ou através de crédito em conta corrente a ser aberta no Banco Máxima S.A., devendo o interessado com-
parecer nesta instituição financeira, munido da documentação comprobatória, para receber seu crédito. A Companhia, após o decurso os prazos acima, procederá com o cancelamento das frações de 
ação resultantes do grupamento. A proposta foi aprovada por todos os presentes. A acionista presente outorga poderes à administração da Companhia para implementar todos os atos necessários à 
consecução do grupamento de ações. Na sequência, passando ao item “4” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o novo Estatuto Social da Companhia consolidado, contendo todas as modi-
ficações aqui aprovadas, passará a vigorar conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “5” da 
Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais, nada havendo a tratar a este respeito. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho 
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta Assembleia Geral Extra-
ordinária foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, Alexandre Tadeu Seguim e pelo acionista Kovr 
Seguradora S.A., devidamente representada por seus Diretores in fine assinados. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Kovr Seguradora S.A.; Ale-
xandre Tadeu Seguim - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Kovr Seguradora S.A.. Acionista Presente: KOVR SEGURADORA S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexan-
dre Tadeu Seguim - Diretor. ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I: Da Denominação, Sede e Duração: Artigo 1º - A Companhia denomina-se KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A., é uma sociedade anônima de capita-
lização que se regerá pelo Estatuto Social e pelas disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios, representações, no país e no exterior, obedecida a legis-
lação vigente. Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. CAPÍTULO II: Dos Objetivos Sociais: Artigo 4º - A Companhia tem por objetivo social a comercialização de títulos 
de capitalização, podendo participar como sócia ou acionistas de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes. Parágrafo Único : A Companhia desenvolverá suas atividades em todo 
o Território Nacional, sendo as regiões: 1ª Região: Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia; 2ª Região: Piauí, Maranhão e Ceará; 3ª Região: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alago-
as; 4ª Região: Sergipe e Bahia; 5ª Região: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 6ª Região: Rio de Janeiro; 7ª Região: São Paulo e 8ª Região: 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. CAPÍTULO III: Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O Capital da Companhia é de R$ 11.300.001,33 (onze milhões, trezentos mil, um real e trinta e três cen-
tavos), dividido em 84.840 (oitenta e quatro mil, oitocentas e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - A Companhia poderá emitir ações preferenciais para subscrição 
em futuros aumentos de capital, dentro dos limites permitidos por Lei. Parágrafo 2º - As ações preferenciais não terão direito de voto, mas gozarão da vantagem de prioridade no reembolso do capital, 
na hipótese de liquidação da Companhia e participação dos dividendos em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo 3º - Os aumentos de Capital da Companhia poderão compreender 
ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em 
Lei. Artigo 6º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Companhia, pelo prazo de 3 (três) exercícios 
consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos, não cumulativos, a que fizerem jus, direito que conservarão até o primeiro posterior pagamento que a Sociedade vier a efetuar. Parágrafo 1º - As 
ações são indivisíveis em relação à Companhia e poderão ser representadas por certificados múltiplos de ações e por títulos múltiplos e seus desdobramentos, ao preço de custo, serão procedidos a 
pedido de seus titulares e serão assinadas por dois Diretores. Parágrafo 2º - Salvo determinações legais, é livre a qualquer tempo a negociação das ações. Parágrafo 3º - Quando a ação pertencer a mais 
de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercitados pelo representante do Condomínio. Parágrafo 4º - Em caso de extravio de cautelas ou títulos de ações nominativas, serão expedidas se-
gundas vias, por solicitação do titular, atendidas as formalidades legais, ficando o requerente sujeito ao pagamento de quaisquer despesas que ocorrerem. Artigo 7º - Na hipótese de aumento de capital, 
será assegurado aos acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. Parágrafo 1º - Sempre que ocorrer a verificação de mora do acionista, a 
Companhia adotará, a seu critério, qualquer das providências previstas no artigo 107 e seus parágrafos da Lei 6.404/76, e, sendo o caso, cobrado do remisso o valor do débito em atraso corrigido mo-
netariamente, além dos juros de doze por cento ao ano, mais multa de dez por cento (10%). Parágrafo 2º - O prazo de carência para o exercício do direito de preferência será 30 (trinta) dias, contados da 
data de publicação do aviso respectivo. Artigo 8º - Os títulos representativos das ações provenientes de aumento de capital e/ou de desdobramento do número delas, aprovado em Assembleia Geral, 
sendo encaminhados aos acionistas, em até sessenta dias da publicação da respectiva ata no Diário Oficial, depois de aprovada pelas autoridades competentes. CAPÍTULO IV: Da Administração: Artigo 
9º - A administração da Companhia competirá à Diretoria, cujos integrantes deverão ser brasileiros, com mandato de 3 (três) anos, dispensados de prestar caução. SEÇÃO I: Normas Comuns: Artigo 10º 
- A Diretoria compõe-se de até 6 (seis) Diretores eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, admitida a reeleição. Parágrafo Único - Não impede a existência de contrato de trabalho entre a Companhia 
e o empregado, na eleição para o cargo de administrador, ficando o respectivo contrato suspenso na duração do mandato, prevalecendo a respeito o que dispõe a legislação sobre a matéria. Artigo 11º 
- Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Artigo 12º - Os integrantes da Diretoria percebe-
rão a remuneração mensal que, de modo global, for fixada pela Assembleia Geral dos Acionistas, cabendo à Assembleia determinar de que modo deve ser esta remuneração dividida entre seus integran-
tes, podendo ser diversa para cada um deles. Parágrafo 1º - É facultada a fixação do montante da remuneração sob a forma indexada. Parágrafo 2º - Compete, igualmente, à Assembleia Geral dos 
Acionistas determinar a divisão, na proporção em que se distribuírem os encargos, da participação da administração nos lucros líquidos da Companhia, até o máximo fixado pelo Estatuto, observados 
os limites e condições previstas em Lei. Artigo 13º - No caso de ausência temporária ou vaga em cargos da Diretoria, serão observadas as seguintes normas: Parágrafo 1º - No caso de vacância de 
cargo de Diretor, a Assembleia Geral poderá eleger um novo Diretor, para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar do cargo do Diretor Presidente. Parágrafo 2º - Será considerado 
vago o cargo de Diretor que, sem motivo justificado ou sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer suas funções por mais de trinta dias consecutivos ou, pelo mesmo prazo, deixar de assinar o 
termo de posse, quando eleito e homologado. Artigo 14º - Os integrantes da diretoria terão direito a um período de férias de trinta dias, consecutivos ou não, sem prejuízo das respectivas vantagens. 
Parágrafo Único - O exercício da faculdade do gozo de férias pelos Diretores ficará condicionado às seguintes normas: a) as férias não serão cumulativas, e quando gozadas, o serão dentro do correspon-
dente exercício social; b) as férias serão gozadas necessariamente na vigência plena do mandato de Diretor, ficando perempto o exercício do direito fora desse prazo; c) em hipótese alguma, as férias 
serão indenizadas ou convertidas em espécie. SEÇÃO II: Da Diretoria: Artigo 15º - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Companhia, cabendo-lhe gerir os interesses sociais e executar a 
política estabelecida pela Assembleia Geral, nas áreas e com as atribuições por ela fixadas. Artigo 16º - A Diretoria será constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas 
ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente e até 5 (cinco) Diretores, sem designação especial. Artigo 17º - A Diretoria 
reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões a ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente ou por dois dentre seus membros. 
Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas 
lavradas em livro próprio. Parágrafo 2º - Tanto para os fins de “quorum” de instalação, quanto de “quorum” de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado. O Diretor Presidente, que presidirá as 
reuniões, nelas terá o voto de qualidade, além de seu próprio. Parágrafo 3º - A Diretoria poderá deliberar a criação de comitês, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem 
participação de empregados da Sociedade, com o fim de coordenar e/ou orientar o exercício de determinadas atividades ou operações sociais. Artigo 18º - A representação ativa e passiva da Companhia 
será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 (dois) Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsá-
vel pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e 1 (um) procurador; iii) por 2 (dois) procuradores constituídos na forma do parágrafo primeiro deste artigo. Pará-
grafo Primeiro - A Diretoria da Companhia, representada por 2 (dois) Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e constituir mandatários 
para representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, 
poderá ser por prazo indeterminado. Parágrafo Segundo - O Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput deste artigo. 
Artigo 19º - A representação da Companhia perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, em juízo e nos atos de simples administração social, entendidos estes como os que não gerem obrigações 
para com a Companhia, nem exonerem terceiros de obrigações para com ela, poderá ser exercida por um Diretor. Artigo 20º - A Diretoria estabelecerá normas reguladoras de alçada e competência dos 
procuradores. Parágrafo Único - Os procuradores, quando convocados, poderão participar das reuniões da Diretoria, mas, não terão direito a voto. Artigo 21º - É vedado à Diretoria prestar garantias e 
obrigações a terceiros em nome da Companhia. Artigo 22º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante 
terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: a) pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com qualquer Diretor; b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 
(um) procurador nomeado nos termos do parágrafo segundo do Artigo 18º deste Estatuto Social; c) por 2 (dois) procuradores nomeados nos termos do parágrafo segundo do Artigo 18º deste Estatuto 
Social. Artigo 23º - Compete ainda à Diretoria: a) executar e fazer executar este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral; b) examinar os balancetes mensais; c) escolher e destituir os auditores 
independentes; d) submeter à Assembleia Geral o Relatório da Administração, as Contas da Companhia e a distribuição de dividendos, bem como proposta para alteração do Estatuto Social; e) convocar 
a Assembleia Geral, quando julgar conveniente e nos casos previstos em Lei; f) aprovar planos de benefícios a funcionários e administradores; g) deliberar “ad referendum” da Assembleia Geral sobre o 
pagamento de dividendos, inclusive intermediários; h) avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Companhia, respeitada a competência da Assem-
bleia Geral; i) aprovar a tomada de empréstimos; j) aprovar a celebração de quaisquer contratos, alterações ou rescisões contratuais entre a Companhia e seus acionistas; k) fixar a orientação da 
Companhia nas sociedades de que participar e estabelecer o conteúdo de voto a ser exercício pela Companhia em quaisquer assuntos mais especialmente, quanto à eleição e destituição de administra-
dores e a alteração de estatutos ou contratos sociais das ditas sociedades. l) executar, dentro da orientação geral estabelecida pela Assembleia Geral, os negócios e as operações no artigo 4º deste Es-
tatuto; m) transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar, alienar ou onerar bens e valores mobiliários, observadas as restrições legais e o que, pelo Estatuto, compete à 
Assembleia Geral aprovar ou autorizar; n) representada por 2 (dois) Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para 
representar a Companhia e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, 
poderá ser por prazo indeterminado; o) executar a política de produção administrativa e financeira da Companhia; p) decidir sobre a abertura e encerramento de sucursais, filiais, agências, escritórios e 
nomear representantes, dentro e fora do país; q) nomear ou contratar gerentes de sucursais, agências ou representantes e resolver sobre sua destituição; r) admitir e demitir empregados, fixando-lhes a 
remuneração, funções que poderá atribuir, em todo ou em parte, a um ou mais Diretores; s) deliberar sobre a estruturação e modificação do quadro de funcionários, fixando padrões de remuneração e 
eventuais vantagens; t) elaborar o organograma e/ou regulamento funcional da Companhia e suas alterações; u) elaborar e executar os orçamentos anuais setoriais, dentro das diretrizes básicas esta-
belecidas pela Assembleia Geral; v) elaborar e implementar os planos e programas aprovados pela Assembleia Geral; w) contratar os serviços de auditoria externa; Parágrafo Único - Serão nulos e não 
gerarão responsabilidades para a Companhia os atos praticados em desconformidade às regras estabelecidas neste Estatuto. CAPÍTULO V: Da Assembleia Geral: Artigo 24º - As Assembleias Gerais 
serão realizadas, ordinariamente até o dia 31 de março e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais ou nos casos previstos em Lei. Artigo 25º - As Assembleias Gerais serão ins-
taladas e presididas pelo Presidente da Diretoria ou seu substituto, que escolherá dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. Artigo 26º - Poderão participar de Assembleia Geral os titulares 
de ações nominativas que estiverem inscritos no competente Livro até cinco dias antes da realização da mesma. No mesmo período ficarão suspensos os serviços de transferência e conversão de ações, 
substituição, desdobramento e agrupamento de certificados de ações. Artigo 27º - Para tomar parte e vetar nas Assembleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão 
apresentar à Companhia, em sua sede, até as dezessete horas do quinto dia útil anterior à reunião, os documentos comprobatórios de sua qualidade, os quais serão arquivados pela mesa, com os do-
cumentos relativos às mesmas. Artigo 28º - Compete à Assembleia Geral: a) estabelecer a orientação e os critérios gerais da política administrativa e operacional da Companhia; c) eleger e destituir 
diretores; d) autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; e) autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alie-
nação; f) distribuir entre os membros da Diretoria a remuneração mensal global até o limite fixado em Assembleia Geral, bem como distribuir a participação da Administração nos lucros líquidos; g) 
conceder licença aos membros da Diretoria; h) dirimir dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentais, como também deliberar e decidir sobre casos omissos e quaisquer 
outras matérias deste Estatuto; i) decidir sobre participações permanentes em outras sociedades, observadas às restrições legais; j) aprovar e/ou alterar o organograma e/ou regulamento funcional da 
Companhia, elaborado pela Diretoria; CAPÍTULO VI: Do Conselho Fiscal: Artigo 29º - O Conselho Fiscal será composto de três membros e igual número de suplentes, acionistas, eleitos em Assembleia 
Geral. Artigo 30º - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente e só será instalado a pedido de acionistas na forma da legislação vigente e seu mandato terminará na primeira Assembleia 
Geral Ordinária, após sua instalação. Parágrafo Único: O membro efetivo será substituído, interinamente, nos casos de ausência ou impedimento, e, até o término do mandato nos casos de vaga por seu 
respectivo suplente. CAPÍTULO VII: Do Exercício Social, Balanço, Lucros e Dividendos: Artigo 31º - O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Administração levantar balanços gerais em 
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observando-se com relação a esses balanços, os mesmos critérios em vigor para o balanço de encerramento do exercício. Parágrafo 1º - Sempre que for le-
vantado o balanço semestral e, com base nele, forem pagos dividendos intermediários, em valor não inferior a vinte e cinco por cento sobre o lucro líquido do período, poderá ser paga, por deliberação 
da Diretoria, aos Administradores, participação no lucro semestral, “ad referendum” da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Diretoria poderá declarar dividendos intercalares à conta de lucros acumulados 
ou de reserva de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 32º - Do resultado do exercício serão feitas deduções para cobrir eventuais prejuízos acumulados e provisão para impos-
to de renda e, do remanescente, serão destinados: a) até 10% (dez por cento), por proposta da Diretoria para benefícios ou gratificações aos funcionários; b) até 10% (dez por dento) a título de partici-
pação da Administração; c) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, até que atinja o limite de 20% (vinte por cento) de capital social e o que remanescer, será levado à Reserva Es-
pecial, destinada a atender à distribuição de dividendos ou à realização de futuros aumentos de capital, a critério da Assembleia Geral. d) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para dividendos 
obrigatórios aos acionistas, deduzindo-se os que foram pagos antecipadamente. Artigo 33º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de três anos, a contar da data da publicação do anúncio da 
distribuição de dividendos no Diário Oficial do Estado, prescreverão em favor da Sociedade e serão levados à conta de Reservas de Lucros. Aprovado na AGE realizada no dia 15/07/2021, às 10 horas. 
Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Kovr Seguradora S.A.; Alexandre Tadeu Seguim - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Kovr Segu-
radora S.A.. Acionista Presente: KOVR SEGURADORA S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. JUCESP em 24/08/2021 sob o nº 406.188/21-0. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Três perguntas: PIB do 3º trimestre  
de 2021 teve retração de 0,1%
Por Jorge Priori

O PIB brasileiro no 
3T21, divulga-
do pelo IBGE, 

recuou 0,1%, comparado 
ao 2T21, quando também 
apresentou retração, de 
0,4%. Comparado ao 3T20, 
temos um crescimento de 
4%, e no acumulado dos 
últimos quatro trimestres, 
um crescimento de 3,9%. 
Do segundo para o tercei-
ro trimestre, a agropecuária 
recuou 8%, totalizando R$ 
123 bilhões; a atividade in-
dustrial se manteve estável 
com 0%, R$ 455 bilhões; e 
os serviços cresceram 1,1%, 
R$ 1,3 trilhão. As três ativi-
dades somadas aos R$ 334 
bilhões de impostos sobre 
produtos líquidos de subsí-
dios formaram o PIB de R$ 
2,2 trilhões.

Conversamos com Marco 
Caruso, economista-chefe 
do Banco Original, sobre a 
sua avaliação a respeito do 
PIB divulgado, a retração da 
agropecuária e as expecta-
tivas para 2022. Segundo o 
último boletim Focus, a ex-
pectativa do mercado é que 
o PIB de 2021 cresça 4,78%. 
Com relação a 2022, as revi-
sões de crescimento do PIB 
estão sendo constantemente 
revisadas para baixo, e hoje 
indicam um crescimento de 
apenas 0,58%.

Como você avalia o re-
sultado do PIB do 3T21?

Os números vieram am-
plamente em linha com a 
nossa expectativa e mostram 
duas tendências importan-
tes: de modo geral, a ativi-
dade econômica já está per-
dendo ímpeto, mas ainda há 
uma heterogeneidade razoá-
vel “debaixo da superfície”, 
entre os setores e os vários 
componentes do PIB.

Do lado positivo estão 
os serviços, especialmente 
aqueles presenciais. A nor-
malização da mobilidade é a 
principal razão. Do lado ne-
gativo, a indústria, que sofre 
com custos elevados, fal-
ta de produtos pela cadeia 
produtiva global. Devemos 
fechar o ano pouco abaixo 
de 5% de crescimento, mas 
parte relevante do resulta-
do foi contratado dos bai-
xos níveis de 2020 e o forte 
avanço do 1º trimestre. A 
herança para os números de 
2022 será nula.

Como você viu o re-
sultado da agropecuária, 
que recuou 8% compara-
do ao 2T21?

O setor sofreu uma que-
da que, na nossa leitura, 
é pontual. Neste período, 
vimos geadas afetarem ne-
gativamente a produção de 
café e a quebra da segunda 
safra de milho, além de uma 

queda razoável nos abates 
de bovinos. No caso do 
café, os efeitos podem ser 
mais duradouros visto que 
as mudas em viveiros tam-
bém foram afetadas, o que 
compromete a produção 
para os próximos anos.

Qual a expectativa do 
Banco Original para o 
PIB de 2022? Conside-
rando que as estimativas 
do mercado estão sendo 
constantemente revisa-
das para baixo, corremos 
o risco de termos uma re-
cessão em 2022?

Ainda estimamos um 
crescimento de 0,5% pa-
ra 2022. Enquanto a parte 
mais cíclica da atividade de-
ve apresentar uma queda no 
próximo ano, a atuação de 
componentes mais autôno-
mos da demanda agregada 
garantiria, nas nossas proje-
ções, esse crescimento ain-
da positivo. Mas o risco de 
recessão não pode ser des-
cartado. Temos uma com-
binação de fatores difíceis 
para a nossa economia: alta 
expressiva e rápida da Selic, 
inflação alta e persistente, 
queda lenta do desemprego, 
ruídos sobre a condução 
das contas públicas e um 
ambiente externo menos 
amigável do que em 2021, 
com ciclos de alta de juros 
ao redor do mundo.

Dia de alta para 
Petrobras e Braskem
A quinta-feira  foi 

um dia de propen-
são a risco. “Tive-

mos uma alta bastante ex-
pressiva de alguns papéis 
na bolsa como Petrobras e 
Braskem. A Braskem, prin-
cipalmente, pelo pagamen-
to de dividendos. Petrobras 
devido ao preço que a com-
panhia se encontra frente 
ao dividendo que será pago 
e por se tratar de uma esta-
tal que efetivamente, com a 
diminuição do risco políti-
co, tende a andar um pou-
co mais”, informou Jansen 
Costa, sócio-fundador da 
Fatorial Investimentos.

Às 17h15, a PETR4 (da 
Petrobras) valia R$ 28,23, au-
mento de 1,72%. E o papel 
da Braskem era cotado a R$ 
57,64, aumento de 4,86%. 
(BRKM5)  Segundo Costa, 
empresas que têm meno-
res capitalizações como as 

small caps estão subindo bem. 
“Mas o grande destaque do 
pregão de hoje foi o índice 
financeiro subindo 3% e ín-
dice de engenharia elétrica 
também subindo 3%. O que 
menos acelerou foi o índice 
imobiliário”, ressaltou. 

A bolsa lá fora também 
subiu apesar do dólar ter ca-
ído. Ele destacou que hou-
ve queda forte dos DIs que 
chegaram a bater 12,30 em 
janeiro 2023 operando ago-
ra com 11,60. “As pessoas 
que aplicaram em prefixa-
dos em momentos de maior 
stress estão agora garantin-
do um ganho no fechamen-
to dessa curva”. 

Na avaliação de Jansen 
Costa, estamos em um mo-
mento de melhora de risco 
no Brasil, apesar de estamos 
muito atrasados frente a ou-
tros países. “Estamos ven-
do pessoas físicas machuca-

das com relação ao ano de 
2021 e risco. E a percepção 
é que as pessoas nunca vi-
veram cenário tão compli-
cado com a bolsa caindo 
nem viveram uma categoria 
de produtos multimercados 
sem performar”, destaca. 

Na sua opinião, o nú-
mero de saques está muito 
alto e a insatisfação é gran-
de. No momento em que 
as pessoas deveriam estar 
mais otimistas e comprar 
ações mais baratas, elas es-
tão querendo tirar dinheiro 
da renda variável. “A per-
cepção é de muitos clientes 
se sentindo frustrados com 
essas perdas olhando muito 
para renda fixa em vez de 
aproveitar o momento para 
comprar em renda variável. 
Pessoas físicas continuam, 
ainda, fazendo o processo 
inverso de alocação de ris-
co”, concluiu.
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