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Governo diz  
que foram 
gerados 3 mi 
empregos

O Brasil gerou 324.112 postos 
de trabalho em novembro deste 
ano, resultado de 1.772.766 ad-
missões e de 1.448.654 desliga-
mentos de empregos com carteira 
assinada. No acumulado de 2021, 
o saldo positivo é de 2.992.898 
novos trabalhadores no mercado 
formal. Os dados são do Minis-
tério do Trabalho e Previdência, 
que divulgou as Estatísticas Men-
sais do Emprego Formal, o Novo 
Caged.

O estoque de empregos for-
mais no país, que é a quantidade 
total de vínculos celetistas ativos, 
chegou a 41.551.993, em novem-
bro, o que representa um aumen-
to de 0,79% em relação ao mês 
anterior.

Os números são vistos com dú-
vidas pelos especialistas. No iní-
cio do ano, o governo informou 
que haviam sido criados 142.690 
vagas com carteira assinada em 
2020. Depois de duas revisões, 
os números reais mostraram que 
houve demissão de 191.500 traba-
lhadores.

Natal: Paz, Saúde e 
Harmonia. Nasce a 
Esperança de dias 
melhores. É o que deseja 
o Monitor Mercantil

Quem ganha com a inflação?
Dieese duvida das projeções de queda em 2022

O IPCA-15 de dezembro 
subiu 0,78%, próximo 
do que esperava o mer-

cado financeiro, e acumulou alta 
de 10,42% no ano, a maior desde 
2015. Analistas do setor financei-
ro projetam queda na inflação em 
2022. O Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG) divulgou expec-
tativa de que a inflação desacelere 
para patamares em torno de 4%, 
principalmente por conta da po-
lítica monetária mais agressiva do 
Banco Central, que pode fazer a 
taxa Selic atingir 12,25% no pró-
ximo ano.

Análise feita pelo Dieese, antes 
da divulgação da prévia do IPCA, 
mostra que “não se pode afirmar 
que a atual escalada de preços te-
nha sido interrompida. Além de 
uma série de pressões represadas 
para uma recomposição de mar-
gens, de outros setores e empresas 
que têm sido duramente atingidos 
com a mudança de preços relati-
vos, o que esperar do comporta-
mento dos preços internacionais 
do petróleo e mesmo do nível de 
chuvas para 2022, para citar ape-
nas dois fatores que introduzem 
imensa incerteza no horizonte 
próximo?”

Para a entidade, o Governo 
Federal não dá mostras de que 
mudará a orientação da política 
econômica e procurar, ao menos 
parcialmente, influenciar de for-
ma mais direta na formação de 
alguns desses preços –como de 
combustíveis, energia elétrica, ta-
xa de câmbio e alimentos.

Vale e Petrobras 
pagarão R$ 136 bi 
em dividendos

Petrobras e Vale, as duas maio-
res empresas brasileiras, devem 
bater o recorde na distribuição de 
dividendos aos acionistas. Con-
juntamente, estima-se que serão 
R$ 136 bilhões em 2021 – valor 
que será livre de impostos para 
seus acionistas.

A Vale, como exemplo de uma 
das empresas que atuam na indús-
tria extrativa mineral, beneficia-se, 
ao mesmo tempo, com a alta na 
cotação mundial do minério de 
ferro e com a desvalorização do 
real. A Petrobras, além destes efei-
tos, pois é exportadora de petró-
leo bruto, beneficia-se da política 
de preços praticada internamente, 
que é uma das principais razões 
da elevação da inflação, segundo 
o Dieese.

Nos EUA, desvio de 
US$ 100 bilhões de 
ajuda na pandemia

Cerca de US$ 100 bilhões fo-
ram desviados dos programas de 
socorro à Covid-19 estabelecidos 
para apoiar empresas e indivídu-
os que perderam seus empregos 
durante a pandemia, disse um 
relatório divulgado na terça-feira 
pelo Serviço Secreto dos Estados 
Unidos.

A estimativa foi baseada em ca-
sos do Serviço Secreto e dados do 
Departamento do Trabalho, disse 
Roy Dotson, coordenador nacio-
nal de recuperação de fraude de 
pandemia, de acordo com a agên-
cia de notícias Xinhua.

A maior parte do valor se refe-
re a fraude contra desemprego, e 
que cerca de US$ 87 bilhões em 
seguro-desemprego podem ter si-
do indevidamente pagos.

Preços nos Estados 
Unidos têm maior 
alta em 39 anos

Uma medida chave de inflação 
observada de perto pelo Federal 
Reserve (Fed) dos EUA aumen-
tou em novembro no ritmo mais 
rápido em 39 anos, aumentando a 
pressão sobre o banco central pa-
ra apertar a política monetária.

O índice de preços de despesas 
de consumo pessoal (PCE) saltou 
5,7% em relação a novembro do 
ano anterior, o ritmo anual mais 
rápido desde julho de 1982, infor-
mou o Departamento de Comér-
cio dos EUA nesta quinta-feira.

Um relatório separado do De-
partamento do Trabalho dos EUA 
também mostrou que o índice de 
preços ao consumidor (IPC) au-
mentou 6,8% em novembro em re-
lação ao ano anterior, o ritmo anual 
mais rápido em quase 40 anos.

“Na verdade, desde 2016, há um 
processo intencional de desorgani-
zação e desmonte não só das políti-
cas públicas relacionadas, como dos 
próprios órgãos estatais que permi-
tiriam a implementação de uma de-
cisão dessa natureza, introduzindo 
alguma regulação na operação des-
ses mercados”, avalia o Dieese.

“As projeções para o ano de 
2022, realizadas por operadores 
do mercado financeiro e divulga-
das pelo Banco Central, apontam 
para uma redução à metade da 
taxa de inflação, na comparação 
com o ano de 2021. Baseiam-se, 
fundamentalmente, nos supostos 
efeitos que a elevação da taxa bá-
sica de juros terá sobre os preços. 
Contudo, ao se colocar em prática 
uma política monetária acentua-
damente restritiva (de juros altos), 
tem-se como efeito imediato mais 
concentração da renda”, afirma a 
análise.

Prossegue o Dieese: “Se a in-
tenção é influenciar o nível de 
preços futuros via valorização da 

taxa de câmbio, a instabilidade 
associada ao cenário eleitoral que 
se avizinha – onde historicamente 
o mercado pratica seu terrorismo 
quando seu candidato não está à 
frente nas pesquisas – pode ser 
um forte empecilho. Concreta-
mente, a combinação da queda no 
poder de compra, corroído pela 
inflação, com a elevação dos juros 
vai atrofiar ainda mais a estrutura 
produtiva e refrear os investimen-
tos, afetando mais negativamente 
pequenas e médias empresas, em-
pregos e salários.”

“Mantendo-se o câmbio solto, 
a política de preços da Petrobras 
e a perspectiva de crescente insta-
bilidade política, a carestia pode, 
infelizmente, seguir maltratando 
as famílias mais pobres do Brasil. 
Nesse cenário, a inflação pode até 
cair, mas a um custo social insu-
portável. Já os ganhadores, pa-
rece, seguirão sendo amparados 
com firmeza pelo governo atual 
em defesa de seus interesses.”, 
conclui o Dieese. Página 8

Energia verde 
precisa 8 
vezes mais 
investimento

Desde 2016, cerca de US$ 160 
bilhões foram investidos em tec-
nologias de baixo carbono. Porém, 
para zerar as emissões líquidas (o 
chamado net-zero) até 2050, a prin-
cipal meta do Acordo de Paris, a 
Agência Internacional de Energia 
(IEA) estima que seria necessário 
o investimento de US$ 21 trilhões 
de 2022 a 2030 em projetos nesse 
campo. O valor representa uma 
média de US$ 470 bilhões por 
ano, montante equivalente a cerca 
de oito vezes o aplicado em 2021. 
Os dados constam de relatório do 
Boston Consulting Group (BCG).

Além dos baixos investimentos, 
outro problema é que a maior par-
te dos aportes nos últimos cinco 
anos foram direcionados a tec-
nologias que já são relativamente 
maduras, como os veículos elé-
tricos, foco de 41% dos aportes, 
armazenamento de energia (23%), 
energia solar (17%) e eólica (7%), 
enquanto tecnologias emergentes 
representaram só 3% do total.

O dado preocupa, informa a 
consultoria, pois as novas tecnolo-
gias deveriam ser as grandes alia-
das da descarbonização da econo-
mia nos próximos anos – a IEA 
estima que mais de um terço das 
reduções das emissões viriam de-
las. Alguns exemplos dessas ino-
vações são o hidrogênio verde, as 
soluções de analytics climáticas e 
as tecnologias de captura, utiliza-
ção e armazenamento de carbono.

Ainda que aquém do necessá-
rio, os investimentos do segmen-
to estão aumentando. Os aportes 
em tecnologias de baixo carbono 
quase dobraram desde 2020 e 
têm projeção de alcançar US$ 57 
bilhões até o fim de 2021. Isso 
também vale para as tecnologias 
emergentes, que cresceram em 
representatividade, passando de 
apenas 1% do total em 2016 para 
6% em 2021.

“Os fundos de corporate ventu-
re são os que mais estão demoran-
do para enxergar o potencial das 
tecnologias novas. Elas são uma 
oportunidade única para comba-
ter as mudanças climáticas e, ao 
mesmo tempo, gerar vantagem 
competitiva significativa – são 
alternativas que podem diferen-
ciar as empresas que as adotam, 
mas também quem investe nelas, 
pois têm retorno estratégico e fi-
nanceiro acima da média”, avalia 
Bruno Simão, diretor-executivo e 
sócio do BCG.

Os dados usados no relatório 
foram obtidos do NetBase Quid, 
plataforma que processa dados do 
S&P Capital IQ e Crunchbase.

Roberto Parizotti/PT

Imagem Pixabay
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Símbolo da possível 
convivência pacífica 

entre os povos 
permanentemente

Mesmo diante 
de cenário 

angustiante, 
conseguimos 

vencer desafios
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Natal Permanente  
de Jesus

Natal: conspiração de amor, de 
esperança e de fraternidade
Por Paulo Alonso

E 2021 está che-
gando ao fim, e 
com ele as corti-

nas de mais um ano es-
tão prestes a se fechar. 
As pessoas já começam a 
olhar para 2022 e a pla-
nejar o que desejam fa-
zer, realizar e conquistar 
no próximo ano.

O ano que se encerra 
foi dificílimo. O desem-
prego atingiu números 
alarmantes, com quase 
14 milhões de brasilei-
ros desempregados; o 
meio ambiente foi ob-
jeto de disputas crimi-
nosas e de ações gover-
namentais perversas; a 
educação, ferramenta 
para o desenvolvimen-
to de uma Nação, foi 
colocada à margem das 
prioridades do Estado; 
a cultura renegada de 
forma aviltante; as For-
ças Armadas reduzidas 
em seu papel e  impor-
tância; a saúde viveu um 
verdadeiro caos, com o 
negacionismo perma-
nente relativo às nor-
mas sanitárias e à vaci-
nação, mais de 600 mil 
mortes em decorrência 
da Covid-19; a imagem 
e a política externa do 
Brasil serviram para 
piadas ácidas em todos 
os cantos; o regime de-
mocrático esteve sob 
ameaças permanentes; 
os profissionais de im-

prensa, sem liberdade, 
muitas vezes foram viti-
mas de agressões físicas 
e verbais; o Congresso 
Nacional e o STF foram 
da mesma maneira des-
respeitados, como Insti-
tuições da República...

Mesmo diante de ce-
nário tão conturbado 
e pra lá de angustiante, 
conseguimos, com luta e 
resiliência, vencer desa-
fios e superar obstáculos, 
tal como malabaristas. E, 
assim, acreditando em 
um futuro mais próspe-
ro, o brasileiro começa 
a pôr no papel os seus 
sonhos, objetivos e as 
metas que pretendem 
concretizar em 2022, que 
bate à porta.

Esse período de fim 
de ano, nessa época nata-
lina, devemos elevar nos-
sos pensamentos e fazer 
reflexões sobre nossos 
atos e ações. Mentalizar 
boas energias, diante do 
pinheiro do Natal, que 
está presente em toda 
parte. E com a força do 
pensamento atrair bons 
caminhos e oportunida-
des. A Árvore de Natal, 
símbolo festivo desta 
época tão bonita, atrai 
prosperidade.

Por mais que o bom 
velhinho traga, em seu 
saco vermelho, nossos 
sonhos e presentes, é a 
Árvore de Natal, com 
seu brilho, cor e presen-
tes, que nos faz lembrar 
todos os dias do sim-
bolismo dessa época. O 
pinheiro é a única ár-
vore no branco inverno 
europeu que permanece 
verde, representando a 
esperança de uma nova 
vida em todos os mo-
mentos e situações. Os 
enfeites da árvore re-
presentam os frutos da 
nossa vida. As velas e 
as estrelas representam 
a luz que ilumina nos-
sos caminhos. E nada 
mais atual do que lem-
bramos do nascimento 
de Cristo, do significa-
do da sua vida e da sua 
morte.

Precisamos entender 
que a melhor mensagem 
de Natal é aquela que sai 
em silêncio dos nossos 
corações e que aquece, 
com ternura, os cora-

ções daqueles que nos 
acompanham em nossa 
caminhada pela vida. Na-
tal quer dizer espírito de 
amor... um tempo quan-
do o amor de Deus e o 
amor dos seres humanos 
deveriam prevalecer aci-
ma de todo o ódio e 
amargura... um tempo em 
que nossos pensamentos, 
ações e o espírito de nos-
sas vidas manifestam a 
presença de Deus.

Bendita seja esta que 
une a todo mundo nu-
ma conspiração de amor, 
de esperança e de fra-
ternidade. E como dizia 
Charles Dickens, “Feliz, 
feliz Natal, que nos traz 
de volta as ilusões da in-
fância, recorda ao idoso 
os prazeres da juventude 
e transporta o viajante de 
volta à própria lareira e à 
tranquilidade do seu lar.”

Ao desejar um Feliz 
Natal, aos leitores do 
nosso Monitor Mercan-
til, transcrevo os versos 
do sempre genial Fernan-
do Pessoa, em Poesias:

Natal
Nasce um Deus. Outros morrem. A verdade
Nem veio nem se foi: o Erro mudou.
Temos agora uma outra Eternidade,
E era sempre melhor o que passou.
Cega, a Ciência a inútil gleba lavra.
Louca, a Fé vive o sonho do seu culto.
Um novo Deus é só uma palavra.
Não procures nem creias: tudo é oculto.

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

AVC e o papel das ‘três xícaras de café’
Por Edoardo 
Pacelli

Os benefícios 
do café têm 
sido estuda-

dos desde muito tempo 
e, agora, um grupo de 
pesquisadores descobriu 
que beber até três xícaras 
de café por dia está asso-
ciado a um menor risco 
de derrame e de doenças 
cardíacas fatais: “Este é o 
maior estudo para avaliar 
os efeitos cardiovascula-

res de consumo regular 
de café em uma popula-
ção sem doença cardía-
ca diagnosticada”, diz a 
doutora Judit Simon, do 
Heart and Vascular Cen-
ter, Hungria.

“Nossos resultados 
sugerem que o consumo 
regular de café é seguro, 
já que mesmo uma alta 
ingestão diária não foi as-
sociada a resultados car-
diovasculares adversos e 
mortalidade por todas as 
causas, após 10 a 15 anos 

de acompanhamento”, 
explica a Dra. Simon. 
Além disso, “de 0,5 a 3 
xícaras de café, por dia, 
foram independente-
mente associadas a me-
nores riscos de acidente 
vascular cerebral, morte 
por doença cardiovascu-
lar e morte por qualquer 
causa”.

O estudo investigou, 
especificamente, a asso-
ciação entre a ingestão 
habitual de café e ata-
que cardíaco, derrame 

e morte, envolvendo 
468.629 participantes 
do UK Biobank sem si-
nais de doença cardíaca, 
no momento do recru-
tamento. Os resultados 
são surpreendentes: 
nosso querido café, isso 
é oficial, se tomado com 
moderação, faz bem à 
saúde.

Edoardo Pacelli é jornalista, 

ex-diretor de pesquisa do CNR 

(Itália) e editor da revista 

Italiamiga.

Por Paiva Netto 

O exemplo de Jesus 
simboliza, há mais 
de 2 mil anos, a pos-

sível convivência pacífica entre 
os povos permanentemente.

Um dos mais nobres pro-
pósitos de todos os cristãos de 
Boa Vontade é perseverar, com 
Fé Realizante, no anúncio da 
Volta Triunfal do Cristo Ecu-
mênico, o Divino Estadista, 
ao nosso convívio no planeta. 
Considero sempre oportuno 
tratar com vocês a respeito des-
se tema.

A abrangência da Boa Nova, 
que o Benemérito e Altruísta 
Filho de Maria e José nos apre-
sentou, demonstra que Sua pre-
sença entre os seres da Terra 
jamais deve sugerir receio aos 
Irmãos em Humanidade que 
não professem o Cristianismo.

Jesus não gera incômodo ao 
bom senso humano. Sublime 
Benfeitor, Ele vem para somar 
no pleno progresso sustentável, 
espiritual, material, ético e social 
que trabalhamos por atingir. 

Para dar minha modesta con-
tribuição ao assunto, lancei, em 
2000, Apocalipse sem Medo, no 
qual reuni algumas das pales-
tras que venho fazendo há dé-
cadas pelo rádio, pela TV e, nos 
últimos anos, pela internet.

Mas vejamos este ponto: que 
significa também Jesus vir so-
bre as nuvens? No Apocalipse, 
1:7 e 8, lemos:

“7 Eis que Jesus vem com 
as nuvens, e todos os olhos O 
contemplarão, até mesmo os 
daqueles que O traspassaram. 
E todas as nações da Terra se 
lamentarão sobre Ele. Sim. 
Amém. 

“8 Eu sou o Alfa e o Ômega, 
o A e o Z, o Princípio e o Fim, 
diz o Senhor, Aquele que é, que 
era e que há de vir, o Todo-Po-
deroso Deus”.

Quem profere essa previ-
são confortadora sobre a Volta 
Triunfal de Jesus é o próprio 
Deus (versículo 8). Não tema-
mos, pois, o Livro das Revela-
ções, que anuncia que Ele vem 
sobre as nuvens, isto é, no Alto, 
para sublimar nosso conheci-
mento na Religião, na Ciência, 
na Filosofia, na Política, na 
Economia, na Arte, nos Espor-
tes etc., por força do que Ele 
conhece muito bem: o Amor 

Fraternal e a Justiça Divina.
Dia virá em que testemunha-

remos toda a sabedoria terres-
tre receber a Sua incomparável 
Claridade. É necessário que os 
jovens concebam isso e passem 
a analisar os fatos humanos, 
pessoais e internacionais, sob a 
luminosidade dos ensinos Dele; 

livres, porém, de qualquer fana-
tismo. Jesus não é algema, mas 
liberdade sem libertinagem ou 
drogas e outros desatinos que 
nada mais significam do que a 
implacável destruição do indi-
víduo. 

A expressão marcadamente 
cifrada do Livro das Profecias 
Finais serve para provocar nos-
sa curiosidade. Se tudo estives-
se destrinchado, vocês o leriam 
de uma só vez e ainda exclama-
riam: “Ah, é claro!” 

Bom exemplo para essa ar-
gumentação é o de Nostrada-
mus (1503–1566). Todos falam 
nele... Mas poucos alcançam 
uma definição palatável do que 
previu. É porque o vidente de 
Salon escreveu de tal maneira 
labiríntica que há mil e uma in-
terpretações para o que preten-
deu transmitir. (...) Eles vivem, 
então, mesmo sem o demons-
trar, atentos ao que o áugure 
francês disse, justamente pelo 
apetite de decifrar seus escritos 
e conceituar tais vaticínios. Isso 
faz parte do espírito das gentes.

Ora, o Apocalipse, por ser de 
Jesus, é superior às previsões do 
autor das Centúrias. Notamos 
isso claramente quando, tendo 
“olhos de ver e ouvidos de ou-
vir”, procuramos interpretá-lo 
em Espírito e Verdade, à luz do 
Mandamento Novo do Cris-
to (Evangelho, segundo João, 
13:34 e 35): “Amai-vos como 
Eu vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos co-
mo meus discípulos, se tiverdes 
o mesmo Amor uns pelos ou-
tros”. Isto é, jamais sob a visão 
do ódio que procura esmagar 
as criaturas.

Salve o Natal Permanente de 
Jesus! 

José de Paiva Netto é jornalista, radialista 

e escritor.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Portugal volta  
a quarentena

País com maior índice de vacinação na Europa, Por-
tugal implementa a partir de amanhã (25) uma série 

de medidas para combater a covid. Entre elas, proibição 
de aglomeração de mais de 10 pessoas no Natal e Ré-
veillon, de bebida alcoólica na rua e redução dos espa-
ços para uma pessoa por cada cinco metros quadrados. 
Quer evitar o que aconteceu em janeiro do ano passado. 
Enquanto isso, no Rio, incentivam queima de fogos e 
Carnaval.

Falta de decoro

Pegou muito mal o vocabulário chulo usado pelo 
secretário de Cultura, Mario Frias, nas redes sociais, em 
função de sua família não ter podido se hospedar num 
hotel carioca por falta de certificado de vacina. Merece, 
no mínimo, uma advertência.

Outro descalabro

O presidente da República dançando funk numa 
lancha, na costa fluminense, e ofendendo mulheres de 
esquerda. Que país é esse?

Mais uma empresa  
aérea que some

Com mais de 100 mil passageiros prejudicados, a ITA 
suspendeu seus serviços em pleno final de ano. Na sur-
dina, mandou que seus colaboradores, que estavam com 
salários arrasados, deixassem os aeroportos. A situação é 
tão ruim que a empresa que confeccionou os uniformes 
entrou na justiça para receber R$ 177 mil.

Arte no Rio

A Casa França Brasil recebe até o dia 23 de janeiro a 
mostra Uns sobre os outros, com as obras de Thelma Innec-
co. Pensada em 3 ambientes, possui uma sala de vivência 
com argila para o público encontrar seu próprio gestual.

Bar dos descasados

Voltou a funcionar no Hotel Santa Teresa MCGallery, 
um dos locais mais emblemáticos da cidade. Não só pelo 
serviço, cardápio, mas pelo glamour. Fora o pôr do sol 
visto da varanda panorâmica. Fica a dica.

Acumulo de processos

O Judiciário vira o ano com 80 milhões de processos 
tramitando. Aproximadamente30 milhões dos processos 
dizem respeito a 30 empresas que deveriam ser incentiva-
das a buscar conciliação extraprocessual.

Um feliz Natal para todos meus leitores. Que a 
data permita uma grande reflexão sobre vida, amor, 
diversidade e respeito ao próximo, valores que Cristo 
sempre cultivou.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ / MF n° 02.677.174/0001-19 - NIRE: 3330026078-1

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Considerando a não realização da Assembleia Geral Extraordinária 
convocada para o dia 17 de dezembro de 2021, ficam convocados os 
Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em segunda convocação no dia 5 de janeiro 
de 2022, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua 
General Gurjão, nº 02 - parte, Caju, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise e 
deliberação sobre o aumento de capital social da Companhia, no valor de 
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), com a consequente 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 27 de 
dezembro de 2021. Vitoria Ferreira Damião - Diretora Presidente.

REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 15  (quinze) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de  20/04/2020), extraído dos autos
da Ação de Procedimento Comum proposta por  AURÉLIO
STELMAN PANTOLA (RECONVINTE) em face de MYRIAM
MORAES  CAETANO E MARCELO MORAES CAETANO
(RECONVINDO) - Processo nº. 0006361-55.2010.8.19.0203,
passado na forma abaixo: A DRA. LISIA CARLA VIEIRA
RODRIGUES – Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER
por este edital aos  interessados de que no dia 27/01/2022
e 01/02/2022 a partir das 13:30 horas, com  término às 13:50,
através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na RUA SERNAMBI 126 - JACAREPAGUÁ/RJ, AVALIAÇÃO:
R$ 640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil  reais), O edital na
integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro  www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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Em protesto, auditores param 
projetos do Plano Operacional

Offshore dificulta localização de 
patrimônio de devedores

Em assembleia, onde 
todas as propostas 
apresentadas foram 

aprovadas por mais de 97% 
dos 4.287 participantes, os 
auditores-fiscais aprova-
ram, nesta quinta-feira, a 
paralisação dos projetos do 
Plano Operacional em mo-
bilização da categoria que 
protesta por cortes no or-
çamento da Receita Federal 
em 2022 e pela falta de re-
gulamentação do bônus de 
produtividade.

Segundo o presidente 
do Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil (Sin-
difisco), Kleber Cabral, a 
paralisação atinge todas as 
atividades, mas não a área 
aduaneira. “Na área adu-
aneira não é paralisação. 
É uma operação padrão, 
quer dizer um aumento do 
rigor, o que acaba demo-
rando mais, direcionado a 
importação e exportação de 
carga. Não haverá nenhum 

tipo de impacto na vida do 
passageiro”,explicou.

Nesta quinta-feira também 
os auditores fiscais da Receita 
Federal da Coordenação-Ge-
ral de Pesquisa e Investigação 
(Copei), área de inteligência 
que atua no combate à sone-
gação, lavagem de dinheiro e 
crimes financeiros, também 
entregaram seus cargos. Em 
carta pública, assinada por 17 
auditores da Copei, os fun-
cionários do órgão afirmam: 
“há momentos que reque-

rem ações visando resultados 
mediatos, que se sobrepujam 
ao compromisso com po-
tenciais resultados imediatos. 
Não podemos e tampouco 
nos furtaremos à luta, quan-
do nossa Instituição sofre o 
presente aviltamento através 
do corte dos recursos neces-
sários ao seu funcionamen-
to.”

Até esta quinta, 635 au-
ditores-fiscais abriram mão 
de cargos de chefia ou com 
gratificação.

A divulgação do 
“Pandora Papers” 
– trabalho de re-

portagem conduzido pelo 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos, 
envolvendo 600 profissio-
nais, inclusive de veículos 
de mídia do Brasil – colo-
cou em evidência os inves-
timentos offshore. Entre 
as questões em torno do 
tema está a dificuldade em 
se localizar esses patrimô-
nios, sobretudo quando 
aplicados em paraísos fis-
cais. Entrave que prejudica 
principalmente os credores 
dessas empresas.

Quem explica é o coor-
denador de investigações da 
Leme Inteligência Forense, 
Guilherme Cortez. Com se-
de no Paraná, a Leme é espe-
cializada em localizar no ex-
terior patrimônio de pessoas 
físicas e jurídicas que devem 
a brasileiros. Entre 2018 e o 
primeiro semestre de 2021, 
a Leme já identificou R$ 8,1 

bilhões de patrimônio de de-
vedores, no Brasil e em ou-
tras regiões do mundo.

No montante estão bens 
encontrados em países co-
mo Estados Unidos, Reino 
Unido, Holanda, e ainda 
paraísos fiscais como Suí-
ça, Panamá, Luxemburgo, 
Nova Zelândia, Bahamas, 
Ilhas Virgens Britânicas e 
Ilhas Bermudas. Paraísos 
fiscais são o endereço pre-
ferido das offshores (isto é, 
aplicações em país diferente 
daquele onde reside o be-
neficiário). “Investimentos 
em offshore se tornam uma 
boa forma de se esconder 
patrimônio, o que dificulta 
a localização e a consequen-
te recuperação de crédito”, 
sublinha Cortez.

O trabalho da Leme In-
teligência Forense envolve 
soluções em tecnologias 
da informação – como au-
tomação e inteligência arti-
ficial – e uma metodologia 
específica, para análise dos 

resultados e encaminha-
mento das providências 
(inclusive judiciais) cabí-
veis. Quando, do trabalho, 
constatam-se indicativos de 
patrimônio offshore, o grau 
de complexidade aumenta.

“A característica (de pa-
íses objetos de offshore) é 
justamente essa, a de não 
deixar identificado quem é 
o dono do patrimônio. Não 
há, por exemplo, informa-
ções e dados disponíveis 
em similaridade ao que te-
mos nas juntas comerciais, 
do Brasil e de outros países. 
Também não se acham es-
sas informações facilmente, 
em buscas de sistemas de 
dados. É uma investigação 
muito mais complexa”, en-
fatiza Cortez.

Ainda assim, em que 
pesem as dificuldades, os 
bens são passíveis de se-
rem localizados – como 
demonstram os resultados 
da própria Leme. “É uma 
investigação especializada, 

que permite localizar não 
apenas o patrimônio de di-
reito do devedor, ou seja, 
aquele formalmente regis-
trado em seu nome. Permi-
te também achar o patrimô-
nio ‘de fato’, isto é, aquele 
que engloba, ainda, os bens 
transferidos a terceiros, ou 
adquiridos em nome des-
ses terceiros, justamente na 
tentativa de se ocultar patri-
mônio”, sublinha o coorde-
nador, Guilherme Cortez.

Segundo ele, a metodolo-
gia aplicada inclui a reunião 
de dados e informações ele-
mentares e a pesquisa em 
bancos de dados. A partir 
de uma primeira análise dos 
elementos colhidos, parte-
-se para uma busca mais 
específica, e é então que 
entra o trabalho de inteli-
gência forense, com averi-
guação direcionada, incluin-
do investigação in loco, se 
necessário. Toda pesquisa 
subsidia a tomada de pro-
vidências, como as judiciais.

O plano do Ministé-
rio de Economia 
de acabar com o 

monopólio das loterias ain-
da no primeiro semestre de 
2022 pode comprometer o 
futuro de programas sociais 
históricos financiados pe-
la Caixa, alerta a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae). De acordo 
com o presidente da entida-
de, Sergio Takemoto, a priva-

tização do segmento pode 
resultar em perda de mais 
da metade das verbas des-
tinadas a políticas públicas.

Atualmente, em torno de 
40% dos lucros da Caixa 
Loterias são investidos em 
iniciativas sociais nas áreas 
de esporte, educação, cultu-
ra e outras. Em 2020, foram 
destinados R$ 8 bilhões – 
isto é, aproximadamente 
47% dos R$ 17,1 arrecada-
dos.

“Mesmo com a privati-
zação, as empresas deve-
rão continuar fazendo os 
repasses, por lei, mas será 
uma fatia bem menor. Se 
tomarmos como exemplo o 
que ia ser feito com a con-
cessão da Lotex, a porcen-
tagem cairia para 16%, bem 
menos da metade”, explica 
Takemoto.

O presidente da Fenae 
destaca, ainda, o efeito ne-
gativo para o próprio balan-

ço da Caixa.
“As loterias são um dos 

negócios mais rentáveis do 
banco, com lucro de cerca 
de R$ 1 bilhão por ano. Se 
for mesmo concretizada, 
a venda da subsidiária tra-
rá ganhos apenas a curto 
prazo, inflando o resulta-
do anual. A longo prazo, 
se perdem importantes 
receitas recorrentes, enfra-
quecendo a empresa”, diz 
Takemoto.

Loteria: privatização pode diminuir  
repasse social a menos da metade
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Alerj encerra Ano 
Legislativo com  
balanço positivo

A Alerj encerrou o Ano Legislativo com um balanço de 
330 sessões de votação, cerca de 1.700 projetos e 16 PECs 
apresentados, 335 novas leis em vigor e três decretos le-
gislativos aprovados. Na sessão de encerramento, o presi-
dente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), destacou 
a aprovação do Fundo Soberano, criado para diversificar 
a economia do Rio de Janeiro e ser um passaporte para 
um futuro menos dependente do petróleo. Segundo ele, em 
2022, estão previstos mais de R$ 2,5 bilhões a serem aplica-
dos no fundo para custear investimentos estruturantes em 
todo o estado.

Medidas para o crescimento 
econômico do estado

André Ceciliano falou da importância da união de 
forças e a harmonia entre os Poderes para a retomada 
do crescimento econômico do Rio de Janeiro – como 
na aprovação das contrapartidas para o novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), discutidas na Alerj ao longo de 
semanas com a participação do funcionalismo, do Judiciário 
e de membros do Governo do Estado. O parlamentar 
afirmou que, apesar das limitações impostas pelo RRF, a 
Alerj conseguiu aprovar medidas para beneficiar diversos 
setores econômicos, como a redução das alíquotas de ICMS 
para o setor de bares e restaurantes, o setor da aviação, para 
os produtores rurais, dentre outros.

Trabalho intenso nas  
comissões da Alerj

Mesmo com as limitações impostas pela pandemia da 
Covid, as comissões da Alerj realizaram este ano 272 reu-
niões híbridas; 158 audiências públicas; e 268 reuniões ex-
traordinárias. Oito CPIs também funcionaram ao longo do 
ano.

Novo deputado do PSB

O segundo suplente de deputado estadual do PSB, Jari 
Simão de Oliveira Junior, assumiu mandato na Alerj esta 
semana. Ele ficou com a vaga de Rubens Bontempo, que 
venceu a eleição para prefeito de Petrópolis, em 2020, mas 
só foi diplomado no último sábado (18). Bomtempo aguar-
dava o julgamento de sua situação eleitoral para poder assu-
mir o cargo e, na terça-feira (14), o Tribunal Superior Elei-
toral decidiu, por 4 votos a 3, pela anulação do processo 
que o impedia de assumir o cargo de prefeito.

Alerj doa R$ 30 milhões à Uenf

A Alerj vai transferir R$ 30 milhões do Fundo Especial 
do Parlamento à Universidade Estadual do Norte Flumin-
ense (Uenf). O objetivo da doação é apoiar um programa 
para impulsionar o turismo na região de Campos, onde está 
localizada em um prédio de grande interesse histórico, mas 
que precisa de restauração.

Não é brinquedo não

Para não ter uma 
ceia indigesta, os 
consumidores de-

vem ficar atentos, o perfu-
me importado é o item mais 
tributado, com percentual 
de 78,99%, o champagne, a 
taxa é de 59,49%; e o peru, 
carrega em média 29,32% 
de impostos.

Com o fim do ano, vêm 
muitas confraternizações e 
comemorações, mas quem 
pretende fazer a festa, mais 
uma vez, é o governo. De 
acordo com os dados do 
Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação 
(IBPT), quem pretende reu-
nir a família para o jantar 
natalino vai pagar caro este 
ano, pois 29,32% do preço 
do peru, chester ou pernil, 
que serão destinados aos 
cofres públicos, nos âmbi-
tos federal, estadual e mu-
nicipal.

E não para por aí: outros 
produtos muito consumi-
dos nas festividades de fim 
de ano, como, champagne 
ou o espumante (59,49%); 
panetone (34,63%), árvore 
de natal (39,23%) e enfei-
tes (39,70%), tem a tribu-
tação ainda maior, sendo 
que os valores de venda 
já possuem os impostos 
embutidos nos preços dos 
produtos, portanto, o con-
sumidor não tem como es-
capar e deve ter uma ceia 
salgada.

Não é novidade afirmar 
que a carga tributária brasi-
leira é elevada e que o siste-
ma de tributação é comple-
xo. Segundo o professor de 
Direito Tributário e Com-
pliance da Faculdade Insti-
tuto Rio de Janeiro, Cláudio 
Carneiro, a taxa de encar-
gos se agrava por causa da 
tributação indireta, ou seja, 
da incidência de tributos 
em efeito cascata que acaba 
onerando bastante a cadeia 
produtiva desses equipa-
mentos.

“Todo esse custo acaba 
sendo repassado no preço 
ao consumidor final - é o 
que se chama repercussão 
tributária. Para entender 
esse efeito dominó, basta 
ter em conta a incidência 
do imposto de importação, 
imposto sobre produtos 
industrializados, imposto 
sobre a circulação de mer-
cadorias e serviços, PIS/
Cofins, entre outros”.

Os consumidores que 
pretendem presentear um 
amigo ou familiar, esses 
sim devem preparar o bol-
so, os tributos podem che-
gar a quase 80%, especial-
mente os itens de beleza 
como: perfume importado 
(78,99%) e maquiagem im-
portada (69,53%). Os que-
ridinhos do momento são 

Presentes do Papai Noel podem chegar até 80% de tributos

relação ao PIB (soma de to-
das as riquezas produzidas 
em um país). Cláudio Car-
neiro analisa que quando 
estamos falando de tributa-
ção que repercute na cadeia 
de consumo de bens e ser-
viços, o consumidor final 
não tem muito que fazer. 
“Talvez buscar um produto 
importado similar ou, sim-
plesmente, não comprar, 
pois com a alta do dólar a 
opção de compras no exte-
rior deixou de ser atrativa”, 
assegura.

Nem mesmo a tão falada 
reforma tributária parece 
que vai resolver este proble-
ma, isso porque nenhuma 
mudança na forma de co-
brança dos impostos indire-
tos está prevista nos textos 

apresentados, com exceção 
da unificação das alíquotas 
do PIS e da Cofins.

“O chamado Custo Brasil 
faz com que o empresário e 
o consumidor não aprovei-
tem todo o potencial que a 
data oferece. A alta carga 
tributária somada à buro-
cracia afasta investimentos 
e prejudica a competitivida-
de. Entre as alterações mais 
urgentes, para a redução do 
Custo Brasil, estariam a des-
burocratização, a redução 
do custo da administração 
pública (reforma adminis-
trativa) e uma reforma tri-
butária que verdadeiramen-
te vise a simplificação e a 
redução da carga tributária” 
afirma o tributarista Rober-
to Nogueira.

Confira abaixo o percentual dos 
tributos que incidem sobre os 
produtos mais buscados Natal:

Almoço em restaurante:  .......................................32,31%
Árvore de natal:  .....................................................39,23%
Brinquedos:  ............................................................39,70%
Champagne ou o espumante:  ..............................59,49%
Chester/peru/pernil: 29,32%
Computador acima de R$ 3 mil:  .........................33,62%
Computador até R$ 3 mil:  ...................................24,30%
Enfeites de natal: ...................................................39,70%
Espumante:  ............................................................59,49%
Frutas:  .....................................................................59,49%
Fogão 4 Bocas:  ......................................................41,22%
Geladeira:  ...............................................................46,21%
Hospedagem em Hotel:  .......................................29,56%
Hospedagem para animais:  .................................26,86%
Tablet importado:  .................................................59,32%
Tablet nacional:  .....................................................37,79%
Livros:  .....................................................................15,52%
Maquiagem importada:  ........................................69,53%
Maquiagem nacional:  ............................................51,41%
Óculos de sol:  ........................................................51,41%
Panetone:  ................................................................34,63%
Passagem área: ....................................................... 22,32%
Perfume importado:  .............................................78,99%
Perfume nacional:  .................................................69,13%
Presépio de natal:  ..................................................35,93%
Videogame:  ............................................................72,18%
Máquina de lavar roupas:  .....................................42,56%
Máquina fotográfica:  ............................................48,21%
Telefone celular nacional:  ....................................39,80%
Smartphone importado: ....................................... 68,76%
Televisor:  ................................................................44,94%

os produtos eletrônicos, 
nestes os impostos atingem 
até (72,18%) do valor do 
videogame, tablet importa-
do (59,32%) e smartphone 
importado (68,76%). Além 
dos brinquedos da crian-
çada, nos quais, em geral, 
39,70% do seu valor é desti-
nado à arrecadação pública.

De acordo com o advo-
gado Tributarista do VC 
Advogados, Roberto No-
gueira, é importante anali-
sar com cautela os preços 
e ponderar a carga tributá-
ria dos produtos e serviços 
oferecidos para não sabore-
ar o prejuízo.

No entanto, nesse perío-
do de aumento das vendas, 
a preocupação também é 
dos lojistas que enfrentam 
dificuldades para gerenciar 
a documentação fiscal, o 
que gera um sinal de alerta 
para área tributária das em-
presas. Para o professor de 
Direito Tributário e Com-
pliance umas das questões 
mais importantes da refor-
ma é simplificar e reduzir a 
quantidade de obrigações 
acessórias. Afinal, o des-
cumprimento de uma obri-
gação fiscal dessa natureza 
pode levar a sanções pecu-
niárias elevadas.

“Algumas empresas vêm 
apostando no compliance 
fiscal, mas uma boa dica 
é investir em ferramentas 
de gestão para acompa-
nhar atentamente os pra-
zos para o cumprimento 
das obrigações fiscais, de 
modo que não haja exis-
tam autuações. É bem 
verdade que o Sistema 
Público de Escrituração 
Digital (SPED) e a criação 
do Simples Nacional com 
a respectiva guia de reco-
lhimento único otimiza-
ram parte de um processo 
complexo, mas ainda esta-
mos longe do modelo ide-
al” afirma Carneiro.

A carga tributária é a so-
ma da arrecadação de todos 
os tributos (impostos, ta-
xas e contribuições) sobre 
a renda e o consumo, em 

Rovena Rosa/ABr
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Primeira Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) 
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures inte-
grantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esfor-
ços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferrovi-
ário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca 
os Debenturistas a se reunirem em primeira convocação, para a Assembleia 
Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, 
§ 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI 
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme 
aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente di-
gital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, no dia 10/01/22, às 14h, 
sendo o acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilitados 
nos termos deste edital, com voto proferido somente através da participação em 
AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar as 
estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) do 
processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que 
tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 
- RJ (“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação Judicial da 
Emissora que tramita com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 6ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), assim como 
nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Su-
pervia e da RJ a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos 
Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da Emissão, que será 
disponibilizada aos investidores mediante solicitação ao Agente Fiduciário 
através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br (“Orientações 
do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, a interposição de todos 
os atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação dos 
interesses dos Debenturistas, bem como as medidas adotadas até a data de deli-
beração da AGD pelo Agente Fiduciário no Processo da Supervia e na RJ, em es-
trito cumprimento do disposto nos artigos 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da 
CVM, e conforme relatório processual disponibilizado de forma constante 
pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, 
na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguardo dos interesses dos Debentu-
ristas nos autos da Impugnação de Crédito nº 0246199-59.2021.8.19.0001 em 
trâmite perante a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 
- RJ (“Impugnação de Crédito dos Debenturistas”), inclusive a manutenção da 
Impugnação de Crédito dos Debenturistas ainda que seja estabelecida pelo juízo 
a prova pericial e, assim sendo, definição da forma de aporte de recursos para 
tanto, a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos Deben-
turistas, conforme orientação do assessor legal da Emissão, incluindo mas não 
se limitando, a interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, 
para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como 
atualização das medidas adotadas até a data de deliberação da AGD, em estrito 
cumprimento do disposto nos artigos 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da 
CVM, e conforme relatório processual disponibilizado de forma constante pelo 
Agente Fiduciário, o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, na 
AGD; (iii) Aprovar, que o Agente Fiduciário vote pela não aceitação do Pla-
no de Recuperação Judicial apresentado pela Emissora nos autos da RJ, 
em assembleia de credores da RJ (“AGC”), caso a mesma venha a ocorrer, 
sem que o Plano de Recuperação Judicial da Emissora a ser votado na AGC, 
tenha sido deliberado expressamente em sede de AGD da Emissão; (iv) Aprovar 
a estratégia de excussão das Garantias Reais, conforme orientação do assessor 
legal, a ser adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos Debenturis-
tas;  (v) Autorização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, 
pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. 
Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em 
linha com a Instrução de Comissão de Valores Mobiliários, Lei de S.A. e DREI nº 
79, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, 
cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que envia-
rem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os 
documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para 
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) partici-
pante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Deben-
turista; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, 
ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do De-
benturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou con-
trato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de 
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por pro-
curador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digita-
lizada dos documentos do Debenturista. RJ, 22/12/21. Pentágono S.A. DTVM.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) 
convoca seus acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”) a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos 
do artigo 124, § 2º-A, da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução 
Normativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
no dia 31/12/2021, às 09h, em primeira convocação, a fim de discutirem 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital 
social da Companhia de R$ 100.005.400,00 (cem milhões, cinco mil e 
quatrocentos reais), mediante a emissão de 76.340.000 (setenta e seis 
milhões, trezentas e quarenta mil) ações preferenciais, nominativas e 
sem valor nominal; (ii) capitalização dos créditos detidos pelas acionistas 
BB Seguros Participações S.A., Icatu Seguros S.A. e Companhia de 
Seguros Aliança da Bahia contra à Companhia; (iii) alteração do Estatuto 
Social da Companhia; e (iv) autorização para que a Companhia e seus 
administradores tomem todas as medidas estritamente necessárias para 
formalizar as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. 
Os acionistas que desejem participar da referida AGE, pessoalmente 
ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do 
§1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 29/12/2021, 2 (dois) dias antes da data de realização do 
referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de 
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de 
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica – documento de identidade válido com foto do representante legal 
e documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento 
de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de 
modo digital. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021. Ullisses Christian 
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEM-
BRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. 
Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas 
do dia 14 de dezembro de 2021. 2. Convocação e Presença: Presentes os 
diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de 
Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro 
Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros 
em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio  Alberto 
Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre 
capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social 
da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, os 
membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo 
Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, 
deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante total de 
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), à razão de R$ 0,734620655 por ação, 
com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, 
exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e 
o pagamento de dividendos no montante total de R$ 66.000.000,00 (sessenta 
e seis  milhões de reais), à razão de R$ 5,387218139 por ação, aos acionistas 
detentores de ações de emissão da Companhia em 17 de dezembro de 2021, 
os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações 
negociadas a partir de 20 de dezembro de 2021 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão serão considerados “ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos 
dividendos. O pagamento será realizado a partir de 30 de dezembro de 2021, 
observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente 
divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021. 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino 
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 20/12/2021 sob o nº 00004671263.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,

PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS TERCEIRIZADOS,
PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS POR MEIO VIRTUAL DIGITAL,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS

FARMACÊUTICOS DOS MUNICÍPIOS DE MOGI DAS CRUZES E SUZANO
SP – PRIMEIRA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS TERCEIRIZADOS,
PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS POR MEIO VIRTUAL DIGITAL,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DOS MUNICÍPIOS DE MOGI DAS CRUZES E SUZANO SP
- CNPJ nº 42.509.616/0001-32, com sede na Rua Doutor Deodato
Wertheimer nº 509, Bairro Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes/SP, CEP
08740-270, convida a presença de seus associados da ativa e aposentados
para comparecer em sua sede no dia 18/01/2022 com primeira chamada as
08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h,
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
2022, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, o
seguinte assunto constante deste Edital: (1) Primeira Alteração do Estatuto
Social onde se excluirão a representação profissional deste sindicato, as
categorias de PROPAGANDISTA TERCEIRIZADO E PROPAGANDISTA POR
MEIO VIRTUAL E DIGITAL. São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2021. Carlos
Eduardo Berton dos Santos - Diretor Presidente - CPF 395.182.048-96 –
PIS 20773662191 - Residente na Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira
7235, casa 08, Vila Mogi Moderno, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08717-490.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,

PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS TERCEIRIZADOS,
PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS POR MEIO VIRTUAL/DIGITAL,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP – PRIMEIRA

ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS TERCEIRIZADOS, PROPAGANDISTAS
FARMACÊUTICOS POR MEIO VIRTUAL/DIGITAL, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO
MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP – CNPJ 44.072.368/0001-30, com sede na
Rua Darcy Vargas 64 – Jardim Zaíra – Guarulhos/SP – CEP 07094-020,
convida a presença de seus associados da ativa e aposentados para
comparecer em sua sede no dia 18/01/2022 com primeira chamada as
08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h,
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
2022, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, o
seguinte assunto constante deste Edital: (1) Primeira Alteração do Estatuto
Social onde se excluirão a representação profissional deste sindicato, as
categorias de PROPAGANDISTA TERCEIRIZADO E PROPAGANDISTA POR
MEIO VIRTUAL E DIGITAL. São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2021. Alcides
Barbosa da Silva – Diretor Presidente - CPF 027522898-39 –  PIS
10759782803 - Residente na Rua Segundo Tenente José Belfort de Arantes
Filho n°76, Jardim Santa Mena, Guarulhos/SP, CEP 07096-110.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé, nº 34,  
5º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Homologar o aumento do capital social 
da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia realizada em 30 de abril de 2021 e a consequente alteração 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar 
sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (iii) Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão 
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento 
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o 
caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia 
e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

Palavras vazias  
ou ações concretas?

Terminamos o ano com muitas demandas urgentes 
em relação ao meio ambiente e, apesar de cerca 
de 200 nações terem se reunido na COP26 em 

novembro último para dar concretude às ações anteriores 
já consignadas na Conferência do Rio de 1992 e no Acor-
do de Paris de 2015, ainda há muito a ser feito. Muitos 
já estão cansados dos acordos formalizados sem ações 
efetivas por partes dos governos, o que nos sugere que 
tudo não passa de um “blá, blá, blá, ...” como acusa Greta 
Thunberg.

O medo do futuro, da fome, da falta de ar puro evoca-
do pelos jovens em 1992 sob inspiração da jovem Severn 
Suzuki que abordou em seu discurso a falta de ação dos 
governos, transformou-se, com o passar dos anos, na 
constatação de Greta Thunberg de que o futuro está sen-
do roubado pelo total descaso das autoridades que já po-
deriam ter demonstrado que “palavras vazias” não bastam 
e que pode ser muito tarde para reverter esse processo de 
definhamento do planeta.

Entregar à humanidade um mundo mais limpo e sau-
dável significa responsabilidade das nações envolvidas e 
um sistema de colaboração e solidariedade. Mais recen-
temente, muitos aderiram a esse processo, os jovens, as 
mulheres, os povos indígenas, as populações tradicionais, 
a sociedade civil. Também as empresas adotam iniciativas 
rumo a uma economia sustentável com práticas e condu-
tas que não levem em conta apenas o aspecto econômico, 
mas também o social e ambiental.

Os líderes mundiais ainda não demonstram ações que 
se coadunam com as obrigações assumidas. Foi divulga-
do pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
que a área desmatada da Amazônia entre agosto de 2020 
e julho de 2021, de 13.235km², foi a pior em 15 anos, 
mantendo uma tendência de alta que já dura quatro anos, 
também constatada no mês de novembro pelo instituto 
Imazon.

Entrementes, a luta acirrada pela disputa de terras 
revela cenas de intolerância e leva à destruição de locais 
sagrados de indígenas em Mato Grosso do Sul (O Globo, 
21/11/2021). Além disso, enchentes rompem barragens 
e atingem a vida de milhares de pessoas na Bahia e em 
Minas Gerais. Em total descompasso com a Constituição 
Federal, o governo atual lança a ideia de que garimpeiros 
e pecuaristas deveriam ser incluídos como povos tradicio-
nais e assim se beneficiarem com a ocupação do solo.

As contradições e “palavras vazias” no debate am-
biental não são mais toleradas. Restam para os próximos 
anos tarefas difíceis de, por meio da educação climática e 
ambiental, fomentar no cotidiano de todos o debate sobre 
a agenda do clima e os objetivos do desenvolvimento sus-
tentável (ODS), fortalecer as instâncias de planejamento e 
controle ambiental, estabelecer uma governança multiní-
vel, reorientar as políticas ambientais e prover os recursos 
para uma infraestrutura adequada às medidas de mitigação 
e adaptação.

Ademais, promover a consciência social e a visão sistê-
mica de que a exclusão e a desigualdade ampliam as vulne-
rabilidades socioambientais e que os avanços demandam 
mudanças macroeconômicas. Isso tudo representa um 
fio de esperança de que novos discursos das autoridades 
serão apresentados com metas mais ambiciosas, planeja-
mento e resultados.

Itaipu bate recorde de produtividade  
pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano 
consecutivo, a Itai-
pu Binacional vai 

bater o recorde de produ-
tividade. A usina hidrelétri-
ca deve fechar 2021 com a 
marca de 1,098 megawatt 
produzido a cada metro cú-
bico por segundo de água 
(MWméd/m³/s), a maior 
produtividade em 37 anos 
de operação. O valor é 
maior que a marca de 2020 
(1,087 MWméd/m³/s) e 
de 2019 (1,079 MWméd/
m³/s). O mês de maior pro-
dutividade foi julho, com 
1,1221 MWméd/m³/s.

“Em mais um ano seco, 
então fazer mais com me-
nos foi crucial. A equipe 
binacional de excelência 
e a tecnologia customiza-
da ao negócio são nossas 
melhores ferramentas para 
atingirmos esses objetivos”, 
afirmou o diretor-técnico 
executivo da Itaipu, Celso 
Torino. “Itaipu está ope-
rando com eficiência má-
xima, mesmo com um ano 
de seca histórica”, destacou 
o diretor-geral brasileiro de 

Itaipu, general João Fran-
cisco Ferreira.

Para entender a produti-
vidade e sua relação com as 
baixas afluências, um bom 
exemplo é o consumo de 
combustível de um carro. 
Quando a intenção é econo-
mizar combustível, é necessá-
rio dirigir o carro em uma ro-
tação do motor ideal, nem alta 
e nem baixa. O mesmo ocor-
re na unidade geradora: quan-
do ela está no melhor ponto 
de operação, a produção de 
energia será tal que o consu-
mo de água será o menor pos-
sível. E este é o objetivo nos 
períodos de baixas afluências, 
fazer mais com menos, como 
destacou o diretor.

A alta produtividade foi 
essencial em um ano hidro-
lógico crítico como 2021. 
A afluência média, ou seja, 
a quantidade de água que 
chega no reservatório e 
que será usada para produ-
ção de energia foi de 6.956 
m³/s, a pior do histórico 
desde 1983, corresponden-
do a 61% da média obser-
vada no período.

Com a escassez hídrica, 
a geração de energia tam-
bém foi abaixo da média, 
esperando-se uma produção 
da ordem de 66,5 milhões 
de MWh, ou 74% da média 
anual dos 25 anos anteriores. 
Ainda assim, essa energia é 
maior do que um dia do con-
sumo mundial de eletricidade 
e o suficiente para abastecer 
o Brasil por um mês e doze 
dias, o Paraguai por quase 
quatro anos, o estado do Pa-
raná por dois anos ou o con-
sumo anual de 114 cidades 
do porte de Foz do Iguaçu.

De acordo com Torino, o 
recorde de produtividade foi 
atingido graças a uma série 
de fatores, como a orienta-
ção da diretoria binacional 
da Itaipu para otimizar a 
produção de energia, a ges-
tão eficiente dos recursos 
nesses anos de baixas aflu-
ências e, principalmente, o 
comprometimento dos pro-
fissionais brasileiros e para-
guaios da Diretoria Técnica 
na execução de suas ativida-
des. “Isso tudo resultou na 
transformação em energia 

de cada gota de água que en-
trou no reservatório”, disse.

O diretor destaca os pro-
jetos da Superintendência 
de Engenharia, que garan-
tem o bom desempenho 
dos equipamentos de gera-
ção e transmissão da usina; 
a eficiência nas atividades 
da Superintendência de 
Manutenção, garantindo a 
gestão eficiente das anor-
malidades, a alta disponibi-
lidade e a baixíssima indis-
ponibilidade forçada das 
unidades geradoras e o mo-
nitoramento da segurança 
de barragem realizado pela 
Superintendência de Obras.

“Além disso, também são 
fundamentais as ações co-
ordenadas de forma eficien-
te pelas equipes da Superin-
tendência de Operação nas 
etapas de análise hidroló-
gica, programação energé-
tica, pré e pós-operação e 
nas ações de supervisão e 
controle dos equipamentos 
associados à produção de 
energia adotadas pelas equi-
pes de operação em tempo 
real”, concluiu.
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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME 10.319.900/0001-50 - NIRE 33.3.0029314-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Dezembro de 2021.  
1. Local, Hora e Data: Realizada aos 22 dias do mês de dezembro de 2021, às 09:30 
horas, na sede social da Ciclus Ambiental do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, nº 20.731, Lote 
4, Pal 31786, QRD F, Coelho Neto, CEP 21515-001. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Adriana Vilela Montenegro Felipetto 
– Presidente; Fernando José Fernandes da Costa – Secretário. 4. Ordem do Dia: 
Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a realização da 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 
com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries, da Companhia, no valor total 
de até R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão 
(conforme definido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da 
Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”) e das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, para distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e 
“Oferta”, respectivamente); (II) a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus 
procuradores, para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes 
à realização da Emissão e/ou da Oferta; e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já 
praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores para a realização da 
Emissão e/ou da Oferta. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias 
constantes da ordem do dia, a acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições: (I) Nos termos do artigo 
59, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), aprovar a realização da Emissão e da Oferta, que terão as seguintes 
características e condições principais: (i) Número da Emissão: a Emissão representa a 
1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: o valor 
total da Emissão será de até R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de 
reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), sendo o montante de 
R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) para as Debêntures da 
Primeira Série (conforme definido abaixo) e, o montante de até R$100.000.000,00 (cem 
milhões reais) para as Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo), 
observado, nesse último caso, o volume a ser contemplado na Portaria Futura (conforme 
definido abaixo); (iii) Data da Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data da 
emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de 
Emissão”); (iv) Data de Início da Rentabilidade: para todos os fins e efeitos legais, a 
data de início da rentabilidade das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da 
Segunda Série será a Primeira Data de Integralização de cada uma das séries (conforme 
definido abaixo) (“Data de Início da Rentabilidade”); (v) Número de Séries: a Emissão 
será realizada em até 2 (duas) séries (sendo cada série denominada individualmente 
como “Série” e, em conjunto como, “Séries”); (vi) Quantidade de Debêntures: serão 
emitidas até 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) Debêntures no âmbito da Emissão, 
sendo 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) Debêntures para a primeira série 
(“Primeira Série” e “Debêntures da Primeira Série”, respectivamente) e até 100.000 (cem 
mil) Debêntures para a segunda série (“Segunda Série” e “Debêntures da Segunda 
Série”, respectivamente). A quantidade das Debêntures da Segunda Série será ajustada 
ao volume autorizado com base na Portaria Futura, sendo dispensada a realização de 
novo ato societário da Emissora para tanto e sem necessidade de aprovação dos 
debenturistas; (vii) Valor Nominal Unitário:  o valor nominal unitário das Debêntures 
será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);  
(viii) Prazo e Data de Vencimento das Debêntures: ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, do Resgate 
Antecipado Facultativo, ou do resgate em decorrência de uma Oferta de Resgate 
Antecipado (conforme definido abaixo), observado o disposto na Escritura, as 
Debêntures terão prazo de vencimento (i) de 9 (nove) anos e 1 (um) mês contados da 
Data de Emissão, para as Debêntures da Primeira Série, vencendo-se, portanto, em  
15 de janeiro de 2031 (“Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); e (ii) de 
9 (nove) anos e 3 (três) meses contados da Data de Emissão, para as Debêntures da 
Segunda Série, vencendo-se, portanto, em 15 de março de 2031 (“Data de Vencimento 
das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento das 
Debêntures da Primeira Série, as “Datas de Vencimento”); (ix) Enquadramento dos 
Projetos como Prioritários pelo Ministério do Desenvolvimento Regional: as 
Debêntures da Primeira Série contarão com o incentivo previsto no artigo 2º da  
Lei 12.431 e do Decreto 8.874 tendo em vista o enquadramento do Projeto Primeira 
Série (conforme definido abaixo) como projeto prioritário pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional, por meio da Portaria nº 1.051, de 31 de maio de 2021, 
publicada no Diário Oficial da União (“DOU”) em 01 de junho de 2021 (“Portaria 1.051”). 
As Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo) contarão com o incentivo 
previsto no artigo 2º da Lei 12.431, e no Decreto nº 8.874, sendo os recursos captados 
com as Debêntures da Segunda Série aplicados no Projeto Segunda Série (conforme 
definido abaixo), nos termos da Lei 12.431, e com base em Portaria a ser expedida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional, que deverá ser publicadas no DOU (“Portaria 
Futura”), para enquadramento do Projeto Segunda Série, como prioritário. Caso a 
Portaria Futura não venha a ser expedida até o dia 15 de abril de 2022, as Debêntures 
da Segunda Série não serão emitidas. Adicionalmente, caso a Portaria Futura venha a 
ser expedida mas não venha a contemplar o volume integral das Debêntures da 
Segunda Série, a Escritura de Emissão será aditada de forma a ajustar a quantidade e o 
volume das Debêntures da Segunda Série ao volume autorizado com base na Portaria 
Futura, sendo dispensada a realização de novo ato societário da Emissora para tanto e 
sem necessidade de aprovação dos debenturistas; (x) Destinação dos Recursos: nos 
termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Portaria 1.051 e 
da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 
2011 (“Resolução CMN 3.947”), a totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Emissora 
com a Emissão das Debêntures da Primeira Série utilizados para pagamento futuro ou 
reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação do Projeto 
Primeira Série (conforme abaixo definido), desde que os gastos, despesas ou dívidas 
passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) 
meses contado da data de encerramento da Oferta Restrita (“Projeto Primeira Série” e 
“Destinação de Recursos Primeira Série”, respectivamente), conforme detalhado na 
Escritura de Emissão. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 
8.874 e da Portaria Futura, a totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Emissora com 
a Emissão das Debêntures da Segunda Série serão aplicados no projeto prioritário a ser 
aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (“Projeto Segunda Série” e 
“Destinação de Recursos Segunda Série”, respectivamente), sendo que a descrição 
desse projeto será incluída na Escritura de Emissão quando da expedição da Portaria 
Futura por meio de aditamento à Escritura de Emissão, independentemente de qualquer 
aprovação dos debenturistas (sendo que o Projeto Segunda Série em conjunto com o 
Projeto Primeira Série denominados de “Projetos” e a Destinação de Recursos Primeira 
Série quando em conjunto com a Destinação de Recursos Segunda Série denominada 
“Destinação de Recursos”) conforme detalhado na Escritura de Emissão; (xi) Depósito 
para Distribuição e Negociação: as Debêntures serão depositadas para:  
(a) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de 
Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.346.601/0001-25 (“B3”), sendo as distribuições das 
Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3; e (b) negociação, observado o 
disposto na Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP21 – 
Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), também administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente e as Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3; (xii) Conversibilidade, Tipo, Forma e 
Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em 
ações de Emissão da Companhia, nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas 
e certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, 
com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será 
expedido por extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de 
titularidade de tais Debêntures; (xiii) Espécie: as Debêntures serão da espécie 
quirografária, contando com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da 
Lei das Sociedades por Ações; (xiv) Local de Pagamento: os pagamentos a que 
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia na respectiva data do 
pagamento, utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 
para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) na hipótese de as 
Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, os procedimentos 
adotados pelo Escriturador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser 
realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso;  
(xv) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 
476, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação para o Valor 
Total da Emissão, com a intermediação de instituição integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”) nos termos do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, 
Sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 1ª 
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em até 2 (Duas) Séries, da Ciclus 
Ambiental do Brasil S.A.” a ser celebrado entre o Coordenador Líder, a Companhia e a 
Fiadora (“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição pública seguirá o 
procedimento descrito na Instrução CVM 476 (“Plano de Distribuição”). Para tanto, o 
Coordenador Líder poderá acessar no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores 
Profissionais (conforme definido abaixo), sendo possível a subscrição das Debêntures 
por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, conforme artigo 3º, incisos I e 
II da Instrução CVM 476; (xvi) Procedimento de Bookbuilding: serão adotados os 
procedimentos de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores para 
cada uma das séries das Debêntures, organizado pelo Coordenador Líder, sem 
recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no art. 
3º da Instrução CVM 476, para definição (i) da Remuneração das Debêntures da 
Primeira Série; e (ii) (a) da Remuneração das Debêntures da Segunda Série; (b) do 
volume da Emissão; e (c) da quantidade de Debêntures da Segunda Série, observadas 
as disposições constantes no Contrato de Distribuição (“Procedimento de Bookbuilding”). 
O resultado de cada um dos Procedimentos de Bookbuilding será ratificado por meio de 
aditamento a Escritura de Emissão, independentemente de qualquer aprovação dos 
Debenturistas, a ser celebrado anteriormente à Primeira Data de Integralização de cada 

uma das séries, que deverá ser levado a registro perante a JUCERJA e perante os 
Cartórios de RTD, nos termos definidos na Escritura de Emissão; (xvii) Forma de 
Subscrição e Integralização: a integralização das Debêntures será realizada à vista, 
no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na 
primeira subscrição e integralização das Debêntures da respectiva Série (“Primeira Data 
de Integralização das Debêntures da Primeira Série” ou “Primeira Data de Integralização 
das Debêntures da Segunda Série” ou, ainda, quando se referir à primeira subscrição e 
integralização das Debêntures de uma qualquer das Séries “Primeira Data de 
Integralização”), ou pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido da 
Remuneração da respectiva Série, calculada pro rata temporis, desde a Data de Início 
da Rentabilidade até a respectiva data de integralização no caso das demais datas de 
integralização, conforme o caso, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 
(“Preço de Integralização”). As Debêntures de uma ou mais Séries poderão ser colocadas 
com ágio ou deságio, a ser definido, para cada uma das Séries, de comum acordo entre 
a Companhia e o Coordenador Líder, se for o caso, no ato de subscrição e integralização 
das Debêntures, desde que seja aplicado à totalidade das Debêntures. Para os fins da 
Escritura de Emissão, “Data de Integralização” significa a data em que ocorrer a efetiva 
subscrição e a integralização das Debêntures; (xviii) Atualização Monetária das 
Debêntures da Primeira e das Debêntures da Segunda Série: o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, 
conforme o caso, será atualizado pela variação positiva do Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA” 
e “Atualização Monetária”, respectivamente), calculado de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, desde a Primeira Data de Integralização da 
respectiva série até a data do seu efetivo pagamento, sendo o produto da Atualização 
Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(“Valor Nominal Unitário Atualizado”), de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura 
de Emissão; (xix) Remuneração das Debêntures da Primeira Série: a partir da 
Primeira Data de Integralização da das Debêntures da Primeira Série, sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, 
incidirão juros remuneratórios equivalentes ao maior valor entre (i) a taxa interna de 
retorno das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 15 de dezembro 
de 2030 (“NTN-B”), apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA 
em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente 
anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 
exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, ou  
(ii) 6,45% (seis inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (tal maior valor a “Remuneração das Debêntures 
da Primeira Série”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por 
Dias Úteis decorridos desde a Data de Início da Rentabilidade ou a última Data de 
Pagamento de Remuneração das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, até 
a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de 
Emissão; (xx) Remuneração das Debêntures da Segunda Série: a partir da Primeira 
Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série, sobre o Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros 
remuneratórios equivalentes ao maior valor entre (i) a taxa interna de retorno das NTN-B, 
com vencimento em 15 de dezembro de 2030, apurada de acordo com a cotação 
indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet (http://www.anbima.com.
br) no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de 
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,50% (um 
inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis, ou (ii) 6,45% (seis inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (tal maior valor a “Remuneração da 
Debêntures da Segunda Série”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, por Dias Úteis decorridos desde a Data de Início da Rentabilidade ou a última 
Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da Segunda Série, conforme o 
caso, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser descrita na 
Escritura de Emissão; (xxi) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 
Primeira Série: a Remuneração das Debêntures da Primeira Série será paga, 
semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de julho de 2022 e os 
demais pagamentos devidos todo dia 15 (quinze) dos meses de julho e janeiro de cada 
ano, sendo o último na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (cada 
uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série”), conforme tabela 
a ser prevista na Escritura de Emissão; (xxii) Pagamento da Remuneração das 
Debêntures da Segunda Série: a Remuneração das Debêntures da Segunda Série 
será paga, semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de agosto de 
2022 e os demais pagamentos devidos todo dia 15 (quinze) dos meses de setembro e 
março de cada ano, sendo o último nas Data de Vencimento das Debêntures da Segunda 
Série (cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série” e, em 
conjunto com Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série, “Data de 
Pagamento da Remuneração”), conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão; 
(xxiii) Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 
Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série: o Valor Nominal Unitário 
Atualizado das Debêntures da Primeira e Segunda Série será amortizado integralmente 
em uma única parcela, nas Datas de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures ou do resgate em 
decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado, observado o disposto na Escritura 
de Emissão; (xxiv) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Atualização Monetária e da 
Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer 
quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a multa moratória 
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros de mora calculados desde a data de 
inadimplemento pecuniário até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) 
ao mês, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança 
(“Encargos Moratórios”); (xxv) Repactuação Programada: não haverá repactuação 
programada das Debêntures; (xxvi) Aquisição Facultativa: as Debêntures poderão 
ser adquiridas pela Companhia, no mercado secundário, condicionado ao aceite do 
respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da 
Lei das Sociedades por Ações: (a) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário 
Atualizado da respectiva Série, devendo o fato constar do relatório da administração e 
das demonstrações financeiras, ou (b) por valor superior ao Valor Nominal Unitário 
Atualizado da respectiva Série, desde que observe o artigo 9º e seguintes da Instrução 
CVM nº 620, de 17 de março de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM 620”).  
A aquisição facultativa das Debêntures poderá ocorrer após 2 (dois) anos contados da 
Data de Emissão, e observado o disposto na Lei 12.431 e na regulamentação aplicável 
da CVM e do CMN, ou antes de tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, 
nos termos no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da Lei 12.431, da regulamentação do CMN 
ou de outra legislação ou regulamentação aplicável (“Aquisição Facultativa”);  
(xxvii) Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá (e desde que 
vier a ser permitido e devidamente regulamentado pelo CMN, nos termos da Lei 12.431) 
realizar a amortização extraordinária de percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o 
caso (“Amortização Extraordinária”). A Amortização Extraordinária estará limitada, por 
cada série, a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debêntures da Primeira Série ou 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série. Sem prejuízo do disposto na 
Escritura de Emissão, fica estabelecido que a Amortização Extraordinária será realizada 
pelo valor indicado no item (i) ou no item (ii) abaixo, dos dois o maior: (a) parcela do Valor 
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da(s) respectiva(s) acrescido: (1) da 
Remuneração, calculada, pro rata temporis, desde a Data da Primeira Integralização 
das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data da efetiva amortização (exclusive); e (2) dos Encargos 
Moratórios, se houver; ou (b) valor presente da parcela a ser amortizada das parcelas 
remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debêntures e da Remuneração, utilizando como taxa de desconto a taxa interna de 
retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com duration aproximada equivalente 
à duration remanescente das Debêntures na data da Amortização Extraordinária, 
conforme cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de 
computadores (htttp://www.anbima.com.br) apurada no Dia Útil imediatamente anterior 
à data da Amortização Extraordinária, calculado conforme fórmula a ser prevista na 
Escritura de Emissão; (xxviii) Resgate Antecipado Obrigatório: nos termos do artigo 
1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431 e da Resolução CMN 4.751, desde que o prazo médio 
ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo 
resgate antecipado seja superior a 4 (quatro) anos, na hipótese prevista na Escritura de 
Emissão, a Companhia deverá, obrigatoriamente, realizar o resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures, com o seu consequente cancelamento, nos termos e 
condições a serem previstos na Escritura da Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório”). 
O Resgate Antecipado Obrigatório ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal 
Unitário Atualizado da totalidade das Debêntures, acrescido da Remuneração da 
respectiva série, calculada pro rata temporis desde a respectiva Data de Início da 
Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a Data de Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido na 
Escritura de Emissão) (“Valor do Resgate Antecipado Obrigatório”); (xxix) Resgate 
Antecipado Facultativo: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e 
independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar, observados os termos do 
artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 12.431, da Resolução CMN 4.751 e nas demais 
legislações e regulamentações aplicáveis, desde que respeitado o prazo médio 
ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de 
Emissão e a data do efetivo resgate antecipado, calculado nos termos da Resolução 
CMN 3.947, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“Resgate 
Antecipado Facultativo”). No caso de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, 
o valor a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das Debêntures será 
equivalente ao valor indicado no item (i) ou no item (ii) abaixo, dos dois o maior: (a) Valor 
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido: (1) da Remuneração da 
respectiva série, calculada, pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade ou 
a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo resgate (exclusive); e (2) dos Encargos Moratórios, se houver; ou (b) valor 
presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures e da Remuneração, utilizando como taxa de 
desconto a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com duration 
aproximada equivalente à duration remanescente das Debêntures na data do Resgate 
Antecipado Facultativo, conforme cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua 

página na rede mundial de computadores (htttp://www.anbima.com.br) apurada no Dia 
Útil imediatamente anterior à data do Resgate Antecipado Facultativo (“NTNB”), 
calculado conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (xxx) Oferta de 
Resgate Total: será permitida a realização de oferta de resgate antecipado das 
Debêntures, observados os termos da Lei 12.431, da Resolução CMN 4.751 e nas 
demais legislações e regulamentações aplicáveis, desde que respeitado o prazo médio 
ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de 
Emissão e a data do efetivo resgate antecipado, nos termos do inciso I do artigo 1º da 
Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN 3.947, hipótese em 
que a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, observados os termos e condições 
estabelecidos na Escritura, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures, 
com o consequente cancelamento das Debêntures efetivamente resgatadas (“Oferta de 
Resgate ”). O valor a ser pago aos Debenturistas em razão da Oferta de Resgate será 
equivalente ao maior entre: (a) o Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido (1) da 
Remuneração, calculada, pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização da 
respectiva série ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior 
(inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate (exclusive), (2) dos Encargos 
Moratórios, se houver, e, (3) se for o caso, do prêmio de resgate indicado no Edital da 
Oferta de Resgate (conforme definido na Escritura de Emissão), o qual, caso exista, não 
poderá ser negativo e deverá, conforme o caso, observar o disposto na regulamentação 
aplicável; ou (b) o montante correspondente à soma (1) do valor presente das parcelas 
remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado e 
da Remuneração, utilizando como taxa de desconto máxima aquela fixada nos termos 
do art. 1º, inciso III, da Resolução CMN 4.751, (2) dos Encargos Moratórios, se houver, 
(3) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures 
e, (4) se for o caso, do prêmio de resgate indicado no Edital da Oferta de Resgate, o qual, 
caso exista, não poderá ser negativo e deverá, conforme o caso, observar o disposto na 
regulamentação aplicável. Para fins do cálculo do prêmio aplicar-se-á a mesma fórmula 
constante na Escritura de Emissão; (xxxi) Garantia Fidejussória: em garantia do fiel, 
integral e pontual pagamento e cumprimento das obrigações pecuniárias, principais e 
acessórias, presentes e futuras, decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, 
incluindo o Valor Garantido (conforme definido abaixo), observado o disposto na 
Escritura de Emissão, a Simpar S.A. (“Simpar” ou, na qualidade de fiadora, “Fiadora”), de 
forma irrevogável e irretratável, prestará fiança em favor dos Debenturistas, 
representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se como fiadora e principal pagadora, 
em caráter solidário com a Companhia, pelo pagamento de quaisquer valores devidos 
nos termos da Escritura de Emissão (“Fiança”). O valor da Fiança é limitado ao valor total 
das obrigações inerentes à Emissão, o qual inclui (a) o Valor Nominal Unitário Atualizado, 
acrescido da respectiva Remuneração e dos Encargos Moratórios, se houver, calculados 
nos termos da Escritura de Emissão; bem como (b) todos os acessórios ao principal, 
inclusive as despesas e custas judiciais, extrajudiciais, honorários e despesas com 
assessor legal, honorários e despesas com Agente Fiduciário, Banco Liquidante, 
Escriturador, B3 e verbas indenizatórias, quando houver e desde que comprovadas, nos 
termos do artigo 822 do Código Civil (“Valor Garantido”). A Fiança entrará em vigor na 
Data de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos até o pagamento 
integral do Valor Garantido e de todos os demais valores devidos pela Emissora nos 
termos da presente Escritura de Emissão, ou até a verificação das Condições Resolutivas 
da Fiança (conforme definido na Escritura de Emissão), o que ocorrer primeiro;  
(xxxii) Vencimento Antecipado: observados os termos e condições a serem 
estabelecidos na Escritura de Emissão, as Debêntures e todas as obrigações constantes 
na Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se 
imediatamente exigível da Companhia o pagamento de todos os valores devidos e 
apurados conforme previsto na Escritura de Emissão, na ocorrência das seguintes 
hipóteses, sendo certo que a qualificação (automático ou não automático), prazos de 
curas, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou 
exceções em relação a tais hipóteses serão negociados e definidos na Escritura de 
Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, os termos ali previstos (cada um, um “Evento 
de Vencimento Antecipado”): (a) descumprimento, pela Emissora e/ou pela Fiadora, de 
qualquer obrigação pecuniária relacionada à Emissão; (b) caso ocorra: (i) a dissolução, 
a liquidação ou a extinção da Emissora e/ou da Fiadora; (ii) a decretação de falência da 
Emissora e/ou da Fiadora; (iii) o pedido de autofalência, por parte da Emissora e/ou da 
Fiadora; (iv) o pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e/ou da 
Fiadora; (v) o deferimento de pedido e/ou de plano de recuperação judicial ou extrajudicial 
a seus credores, por parte da Emissora e/ou da Fiadora; (vi) o ingresso pela Emissora e/
ou pela Fiadora em juízo com requerimento de recuperação judicial; ou (vii) qualquer 
evento análogo que caracterize estado de insolvência da Emissora e/ou da Fiadora, 
incluindo acordo de credores, nos termos da legislação aplicável; (c) transformação da 
Emissora e/ou da Fiadora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da 
Lei das Sociedades por Ações; (d) (i) a incorporação (incluindo a incorporação de ações), 
a fusão ou a cisão da Emissora e/ou Fiadora ou das suas controladas (“Sociedades”) e/
ou (ii) transferência ou cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência 
ou promessa de transferência a terceiros de obrigações e/ou diretos da Emissora e/ou 
da Fiadora decorrentes da Escritura de Emissão; (e) ocorrência de alteração do atual 
controle da Emissora e/ou da Fiadora, conforme definição de controle prevista no artigo 
116 da Lei das Sociedades por Ações (“Acionista Controlador”); (f) deliberação tomada 
em assembleia pelos acionistas da Emissora e/ou da Fiadora, para redução do capital 
social da Emissora ou da Fiadora, conforme seja o caso, por seus respectivos acionistas; 
(g) decretação de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora 
e/ou da Fiadora decorrente de quaisquer operações de captação de recursos realizada 
no mercado financeiro ou de capitais, local ou internacional; (h) declaração judicial de 
nulidade, invalidade ou ineficácia total ou parcial da Escritura de Emissão, neste caso, de 
qualquer aspecto relevante relacionado a obrigação de pagamento, pela Emissora e/ou 
pela Fiadora; (i) não utilização, pela Emissora, dos recursos líquidos obtidos com a 
Emissão, conforme descrito na Escritura de Emissão, nos termos do artigo 2º, parágrafo 
1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e das Portarias; (j) caso ocorra: (i) a dissolução, 
liquidação ou extinção de quaisquer Sociedades; (ii) a decretação de falência de 
quaisquer Sociedades; (iii) o pedido de autofalência de quaisquer Sociedades;  
(iv) o pedido de falência formulado por terceiros em face de quaisquer Sociedades; ou 
(v) o deferimento de pedido e/ou plano de recuperação extrajudicial a seus credores, por 
parte das Sociedades; (k) caso a Emissora e/ou da Fiadora estejam em mora em relação 
a quaisquer de suas obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, realize 
distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer 
outras distribuições de lucros; (l) descumprimento, pela Emissora e/ou pela Fiadora, de 
qualquer obrigação não pecuniária estabelecida na Escritura de Emissão;  
(m) a Emissora e/ou a Fiadora questionarem qualquer obrigação prevista na Escritura 
de Emissão, por meio judicial, incluindo no que se refere à Fiança; (n) não cumprimento 
de quaisquer sentenças arbitrais definitivas ou judiciais transitadas em julgado contra a 
Emissora e/ou da Fiadora; (o) se o objeto social disposto no estatuto social da Emissora 
e/ou da Fiadora for alterado de maneira que sejam excluídas ou substancialmente 
reduzidas as principais atividades atualmente praticadas e os ramos de negócios 
atualmente explorados pela Emissora e/ou da Fiadora; (p) descumprimento, pela 
Emissora e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária decorrente de quaisquer 
operações de captação de recursos realizada no mercado financeiro ou de capitais, local 
ou internacional; (q) não obtenção, renovação, cancelamento, revogação ou suspensão 
das autorizações, concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, 
necessárias para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora, e/ou 
pela Fiadora e/ou para o desenvolvimento do Projeto; (r) questionamento judicial, por 
qualquer terceiro, da Escritura de Emissão; (s) provarem-se falsas ou revelarem-se 
incorretas, incompletas ou enganosas, quaisquer das declarações ou garantias 
prestadas pela Emissora e/ou pela Fiadora na Escritura de Emissão, ou em qualquer 
outro documento da Oferta Restrita; (t) protestos legítimos de títulos contra a Emissora 
e/ou a Fiadora; (u) descumprimento pela Emissora e/ou pela Fiadora de qualquer 
decisão judicial ou administrativa ou laudo arbitral; (v) medida de autoridade 
governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou 
de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos 
ativos da Emissora e/ou da Fiadora; e (w) não manutenção, pela Fiadora, de qualquer 
dos índices financeiros a serem relacionados na Escritura de Emissão (“Índices 
Financeiros”) por todo o período de vigência da Emissão. (xxxiii) Demais Condições: 
todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às 
Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (II) Autorizar a diretoria da 
Companhia, ou seus procuradores, a praticar(em) todos os atos necessários e/ou 
convenientes à realização, formalização, aperfeiçoamento ou conclusão da Emissão e/
ou da Oferta, especialmente, mas não se limitando, à (a) contratação do Coordenador 
Líder e dos demais prestadores de serviços relativos à Emissão e/ou à Oferta, tais como 
o Agente de Liquidação, o Escriturador, a B3, o Agente Fiduciário e os assessores legais, 
dentre outros, podendo, inclusive, negociar e fixar o preço e as condições para a 
respectiva contratação dos serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais alterações em aditamentos; e (b) discussão, negociação e 
definição dos termos e condições, observado o disposto nas deliberações desta 
assembleia, da Emissão, da Oferta e/ou das Debêntures (especialmente a qualificação, 
os prazos de curas, os limites e/ou os valores mínimos (thresholds), as especificações e 
as exceções aplicáveis às hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, bem 
como os prêmios de resgate das Debêntures), bem como a celebração do Contrato de 
Distribuição, do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com 
Garantia Adicional Fidejussória, em até 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores 
Esforços de Colocação, da Ciclus Ambiental do Brasil S.A.”, a ser celebrado entre a 
Companhia, a Fiadora e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”), bem como seus 
eventuais aditamentos, e ainda de todos os demais documentos pertinentes à realização 
da Emissão e/ou da Oferta, tais como declarações, requerimentos, termos, dentre 
outros, observado o disposto nas deliberações desta assembleia; e (III) Ratificar todos e 
quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para 
a realização da Emissão e/ou da Oferta. 6. Encerramento: Foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma de sumário. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mesa: Fernando Antonio Simões – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – 
Secretária. Acionista presente: Simpar S.A. Rio de Janeiro/RJ, 22 de dezembro de 2021. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Adriana Vilela 
Montenegro Felipetto - Presidente. Fernando José Fernandes da Costa - Secretário.

Desempenho negativo marca 83,85% dos fundos imobilíarios

Em novembro, 
83,85% dos 192 
fundos de Investi-

mentos imobiliários (FII) 
que foram negociados na 
B3 tiveram retornos nega-
tivos. Entre os positivos, 
destacaram-se o fundo SP 
Downtown (SPTW11), 
que teve uma valorização 
de 7,73%; o RB Capital 

Office Income (RBCO11), 
com uma valorização de 
4,74%; e, na terceira po-
sição, o fundo AF Invest 
CRI (AFHI11), com alta de 
4,42% no mês.

Conforme o estudo 
da Smartbrain, plataforma 
de controle e consolida-
ção de investimentos, no 
acumulado de 2021 até o 

final de novembro, 26 FIIs 
de um total de 165 tiveram 
desempenho positivo. Os 
destaques foram: Gene-
ral Shopping e Outlets do 
Brasil (GSFI11), com ren-
tabilidade de 19,48%; Ki-
nea Rendimentos Imobiliá-
rios (KNCR11), um fundo 
que teve rentabilidade de 
18,93%; e o Valora RE III 

(VGIR11), que apresentou 
uma valorização de 17,98%.

Durante a pandemia 
da Covid-19, do início de 
março de 2020 até o fi-
nal de novembro de 2021, 
33 fundos imobiliários, ou 
aproximadamente 24,26% 
do total negociado (136), 
apresentaram desempe-
nho no azul. Os três fun-

dos no topo do ranking 
são Hectare CE FII (HC-
TR11), com rentabilida-
de de 31,61%; Habitat II 
FII (HABT11), um fundo 
que teve rentabilidade de 
22,30%; e o Átrio Reit Re-
cebíveis Imobiliários (AR-
RI11), que apresentou uma 
valorização de 19,53%.

Neste levantamento da 

Smartbrain, os desempe-
nhos dos FIIs consideram 
as variações das cotas e os 
rendimentos - também cha-
mados de dividendos, que 
são os aluguéis. O estudo 
da Smartbrain considera 
os fundos com pelo menos 
30 negócios no mês na B3 
e que existem há mais de 3 
meses.
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M. TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 43.207.040/0001-11 - NIRE 3530057539-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2021
1. Data, Local e Hora: Aos 30 dias do mês de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da O.B.D.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Rua Pamplona, nº 724, 7.º andar, cj. 77, Jardim 
Paulista, CEP 01405-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de re-
gistro de presença de acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alte-
ração da denominação social da Companhia; (ii) a alteração do endereço da sede da Companhia; (iii) instalação e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) ratificar a total integralização 
do capital subscrito de R$300,00 (trezentos reais) pelo acionista único da Companhia e aprovar o aumento do capital social da Companhia; (v) a alteração, reforma, renumeração geral e consolidação do estatuto social 
da Companhia, inclusive para realizar a inserção de cláusula arbitral para resolução de conflitos societários; e (vi) a autorização à administração da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implemen-
tação das matérias aprovadas. 5. Deliberações: Após análise e discussão, o acionista único, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou e aprovou o quanto segue: (i) Foi aprovada a alteração da denominação 
social da Companhia, que passará a ser M. Transport Participações S/A. “Artigo 1º - Sob a denominação de M. Transport Participações S.A., (“Companhia”), fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, 
que será regida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável à espécie. (ii) Foi aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia, que passará a ser localizada na Rua Pedroso Alvarenga nº 691 conjunto 
1.305 Itaim Bibi CEP 04531-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  Em decorrência da deliberação constante acima, os acionistas aprovaram a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vi-
gorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação: “Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga nº 691 conjunto 1.305 Itaim Bibi CEP 
04531-011, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. (iii) Foi aprovada a criação do conselho de administração da Companhia, que será composto por 3 (três) membros, todos com 
mandato unificado de 2 (dois) anos. Ato subsequente, foi aprovada a eleição dos seguintes membros para compor o conselho de administração da Companhia, para um prazo de mandato unificado de 02 (dois) anos 
contados da presente data: (a) Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da carteira de identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME 
sob o nº 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: julio.zogbi@
montepartners.com, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (b) Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas portador da Cédula 
de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, 
conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: lucas.lacreta@montepartners.com, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; e (c) Fábio Bonini Tararam, brasileiro, casado sob o regime da 
separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.674.911-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 270.314.858-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: fabio.bonini@montepartners.com, para o cargo de membro do conselho de administração. 
Cada um dos conselheiros ora eleitos declaram estarem desimpedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro na-
cional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. 
Os conselheiros ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do seus respectivos Termos de Posse, na forma do Artigo 149 da Lei das S.A., os quais integram  a presente ata como Anexos I a III, e terão 
mandato unificado de 2 (dois) anos, devendo permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. (iv) Foi aprovada (a) a total integralização do capital social anteriormente subs-
crito, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo M. Rodovias Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 28.332.012/0001-32, com sede na Avenida Paulista, nº 1793, São 
Paulo – SP, CEP 01311-200 (“Fundo”)  e, também, (b) o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 19.999.500 (dezenove milhões, novecentas e noventa e nove mil e quinhentas) novas ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, resultando no preço total de emissão de R$ 19.999.500,00 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhen-
tos reais). As ações ora emitidas terão as mesmas características e gozarão dos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia atualmente existentes. Assim, o capital 
social da Companhia passará dos atuais R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). As ações ora emitidas foram totalmente subscritas pelo Fundo, acionista único da Companhia, e 
serão por ele integralizadas, em moeda corrente nacional, até o dia 30/06/2022, conforme boletim de subscrição arquivados na sede da Companhia e anexo à presente ata como Anexo IV. Em razão da deliberação ora 
aprovada, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), representado por 
20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O capital social deverá ser totalmente integralizado por seu acionista até o dia 30/06/2022.” (v) Foi aprovada a alteração, reforma, renu-
meração e consolidação do Estatuto inclusive para realizar a inserção de cláusula arbitral para resolução de conflitos societários, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a redação constante do Anexo V à 
presente ata. (vi) Por fim, fica autorizado que os órgãos de administração da Companhia pratiquem todas as medidas e tomem todas as providências que se fizerem necessárias à execução e implementação das deli-
berações ora aprovados, incluindo, mas sem limitação, os registros, arquivamentos e publicações necessários. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da assembleia extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata da assembleia extraordinária, a presen-
te ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi – presidente; e Lucas Bittencourt Lacreta – secretário. Acio-
nista presente: M. Rodovias Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (CNPJ/ME nº 28.332.012/0001-32), representado na forma de seu regulamento por seu gestor Monte Capital Management Gestora 
de Recursos S.A. (CNPJ/ME nº 39.267.921/0001-50). São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Certifico que a presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente da 
Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista: M. Rodovias Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura. Monte Capital Management Gestora de Recursos S.A. - Julio Cezar Troiano 
Zogbi – Diretor Presidente. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira – OAB/SP 310.303.
Anexo I - Termo de Posse - Conselho de Administração da M. Transport Participações S.A. - CNPJ/ME: 43.207.040/0001-11 - NIRE: 3530057539-3. Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, economista, portador da carteira de identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: julio.zogbi@montepartners.com, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar 
seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da M. Transport Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado validamente 
existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  43.207.040/0001-11 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 
impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio 
é aquele acima referido. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Julio Cezar Troiano Zogbi. 
Anexo II - Termo de Posse - Conselho de Administração da M. Transport Participações S.A. - CNPJ/ME: 43.207.040/0001-11 - NIRE: 3530057539-3. Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 
de setembro de 1979, administrador de empresas portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: lucas.lacreta@montepartners.com, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para 
manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da M. Transport Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado 
validamente existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  43.207.040/0001-11 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei 
que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu 
domicílio é aquele acima referido. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Lucas Bittencourt Lacreta.
Anexo III - Termo de Posse - Conselho de Administração da M. Transport Participações S.A. - CNPJ/ME: 43.207.040/0001-11 - NIRE: 3530057539-3. Fábio Bonini Tararam, brasileiro, casado sob o regime da separa-
ção total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.674.911-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 270.314.858-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: fabio.bonini@montepartners.com, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para mani-
festar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de membro do Conselho de Administração da M. Transport Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado validamente 
existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  43.207.040/0001-11 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 
impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio 
é aquele acima referido. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Fábio Bonini Tararam. 
Anexo IV - Boletim de Subscrição da M. Transport Participações S.A - CNPJ/ME nº 43.207.040/0001-11 - NIRE 3530057539-3. Data: 30/11/2021 - Boletim nº 01/01. Valor do capital subscrito: R$19.999.500,00 
(dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos reais). Quantidade de ações emitidas: 19.999.500 (dezenove milhões, novecentas e noventa e nove mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas. 
Preço de emissão por ação: 1,00 (um real); Forma de integralização: Em moeda corrente nacional, até o dia 30/06/2022. Qualificação do subscritor: Nome: M. Rodovias Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura, com sede na Avenida Paulista, nº 1793, São Paulo – SP, CEP 01311-200. - CNPJ/ME: 28.332.012/0001-32. Ações subscritas: Espécie e quantidade - Valor integralizado - Valor a integralizar - Data 
Limite para Integralização -  Número das ações: Ação ordinária nominativa sem valor nominal: R$0,00, R$19.999.500,00, 30/06/2022, 501 a 19.999.500. O subscritor declara, para todos os fins, estar de acordo 
com as condições expressas no presente Boletim de Subscrição e se compromete a cumprir as obrigações nele consignadas. M. Rodovias Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Monte Capital 
Management Gestora de Recursos S.A., Julio Cezar Troiano Zogbi – Diretor Presidente
Anexo V - Estatuto Social da M. Transport Participações S.A - CNPJ/ME nº 43.207.040/0001-11 - NIRE 3530057539-3. Capítulo I - Denominação, Sede, Duração e Objeto. Art. 1º - A M. Transport Participações S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, em especial pela lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Art. 2º - A 
Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir, 
transferir ou encerrar filiais, escritórios, agências e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as exigências legais e estatutárias aplicáveis. Art. 3º - O prazo de duração da 
Companhia é indeterminado. Art. 4º - A Companhia tem por objeto social a participação em sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade por ações, excetuadas instituições financeiras. 
Capítulo II - Capital Social e Ações. Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), representado por 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. O capital social deverá ser totalmente integralizado por seu acionista até o dia 30/06/2022. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da assembleia geral, 
as quais serão tomadas na forma deste estatuto social e da legislação aplicável. Parágrafo 2º - É vedado à Companhia, em qualquer hipótese, emitir partes beneficiárias bem como manter tais títulos em circulação. 
Parágrafo 3º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia que não reconhecerá mais que um proprietário para exercer os direitos a elas inerentes. Parágrafo 4º - Todas as ações de emissão da Companhia serão 
lavradas nos livros próprios da Companhia em nome de seus titulares. Capítulo III - Assembleia Geral. Art. 6º - Os acionistas se reunirão em assembleia geral ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes 
ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convocação, instalação e deliberações as disposições legais aplicáveis e o presente estatuto social. Art. 7º 
- A assembleia geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Na ausência deste, caberá ao Vice-Presidente e, na ausência deste último, qualquer conselheiro presidirá a mesa. O 
presidente da assembleia geral convidará outra pessoa, dentre os presentes, incluindo eventuais advogados convidados por ele para acompanhar a assembleia, para atuar como secretário. Art. 8º - As decisões da as-
sembleia geral, ressalvados quóruns superiores previstos em lei, serão tomadas por maioria qualificada, ou seja, mediante voto favorável de acionistas titulares de ações com direito a voto representativas da maioria do 
capital social votante da Companhia, não se computando os votos em branco. Art. 9º - À assembleia geral compete as atribuições que lhe são conferidas pela Lei das S.A., inclusive os seguintes temas: (i) transformação 
da forma societária da Companhia de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário; (ii) aprovação de operações de fusão, cisão ou incorporação (inclusive de ações/quotas), alienação ou cessão de ações 
detidas pela Companhia em outras sociedades ou qualquer outra forma de reorganização societária; (iii) redução do capital social da Companhia; (iv) alteração ou modificação do objeto social da Companhia; (v) decla-
ração de dividendos, lucros ou juros sobre o capital próprio acima do limite legal; (vi) alteração nas características das ações de emissão da Companhia; (vii) resgate, amortização ou compra de ações de emissão da 
Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria; e (viii) todas as deliberações que, nos termos da lei aplicável, possam acarretar o direito ao recesso ao acionista dissidente. Capítulo IV - Administração 
da Companhia. Seção I – Conselho de Administração. Art. 10 - O conselho de administração da Companhia será composto por 3 (três) conselheiros, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pela assembleia geral, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente. Os membros do Conselho de Administração terão um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 1º - Ao Presi-
dente do Conselho de Administração competirá presidir e conduzir as reuniões do Conselho de Administração, bem como convidar, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos, não havendo necessidade de que tal 
secretário seja membro do Conselho de Administração. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, caberá ao Vice-Presidente presidir as reuniões do Conselho de Administração e, na ausência deste último, 
qualquer conselheiro presidirá a mesa. Parágrafo 2º - Findo o mandato, os membros do conselho de administração permanecerão no exercício de seus cargos até a posse dos novos conselheiros. Art. 11 - O conselho de 
administração se reunirá a qualquer tempo, mediante convocação de qualquer conselheiro enviada com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da data da reunião, sendo que as formalidades de convocação serão 
consideradas dispensadas se comparecerem todos os conselheiros à respectiva reunião. Parágrafo 1º - As convocações para reunião do conselho de administração poderão ser realizadas por meio de correio eletrônico 
ou carta registrada, desde que enviadas como aviso de recebimento. Parágrafo 2º - Os conselheiros poderão participar de qualquer reunião do conselho de administração por meio de teleconferência ou videoconferência, 
devendo assinar a ata da respectiva reunião ao seu final por meio eletrônico. Parágrafo 3º - As reuniões do conselho de administração somente serão instaladas com a presença da maioria dos membros do conselho de 
administração. Parágrafo 4º - As atas de reunião do conselho de administração serão lavradas em livro próprio. Art. 12 - As deliberações do conselho de administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos 
membros do conselho de administração. Em havendo ausência de algum conselheiro ou em caso de abstenção e, neste caso, haja empate na votação da matéria, não terá o presidente voto de desempate, mantendo a 
Companhia o status anterior à deliberação. Art. 13 - O conselho de administração da Companhia terá competência para deliberar, discutir, apreciar a aprovar as matérias a ele atribuídas em lei, além das seguintes: (i) 
prática de quaisquer atos e assinatura de quaisquer documentos que exonerem terceiros de suas responsabilidades para com a Companhia, em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em uma ou em 
uma série de transações relacionadas; (ii) aquisição de quotas ou ações e/ou a realização de qualquer investimento, direta ou indiretamente, pela Companhia em quaisquer sociedades, companhias e/ou veículos de 
investimento; (iii) requerimento de autofalência ou insolvência, pedido de recuperação judicial ou procedimento similar; (iv) qualquer transação com partes relacionadas; (v) aquisição ou subscrição de ações ordinárias, 
preferenciais, quotas, units, ou qualquer outro valor mobiliário ou direito de participação societária, no Brasil ou no exterior, emitidos por quaisquer outras sociedades que não as controladas diretas da Companhia; e (vi) 
constituição de garantias reais ou fidejussórias em favor de quaisquer terceiros. Seção II – Diretoria. Art. 14 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) Diretores, sendo um Diretor Pre-
sidente e um Diretor sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, observado o disposto neste Estatuto. Parágrafo Primeiro. A investidura nos 
cargos far-se-á por termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades.  Pará-
grafo Segundo. O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo Terceiro - A remune-
ração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral. Art. 15. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as medidas que se 
relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto. Parágrafo Primeiro. Exceto pelo quanto disposto no Art. 17 abaixo, a representação ativa e passiva da Companhia nos atos e operações de gestão 
ordinária dos negócios sociais, em quaisquer documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamen-
te praticados: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) pelo Diretor Presidente, em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma do Artigo 16 abaixo; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os 
termos do Artigo 16 deste Estatuto. Art. 16. Os Diretores da Companhia poderão, em conjunto, constituir procuradores em nome da Companhia para, em conjunto ou separadamente, representar a Companhia e praticar 
os atos e operações que vierem a ser especificados nos respectivos instrumentos de mandato. Os instrumentos de procuração deverão conter, com exceção daqueles para fins judiciais, prazo de validade determinado, 
que não poderá exceder a 1 (um) ano. Art. 17. A Companhia poderá ser representada por somente um diretor ou por um procurador mediante procuração emitida na forma do Artigo 16 acima, na prática dos seguintes 
atos: (a) representação da Companhia perante a Infraestrutura de Chaves Brasileiras – ICP-Brasil e todas as autoridades certificadoras, inclusive a Certisign Certificadora Digital, Serasa Experian, Valid Certificadora 
Digital, Soluti Certificação Digital, AC Digitalsign, SERPRO ou qualquer outra, para emissão, renovação ou revogação de certificado digital do tipo A1, A3 ou qualquer outro tipo existente ou que venha a ser criado; e (b) 
representação da Companhia perante órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, notadamente e sem limitação a Secretaria da Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Secretarias 
Municipais da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Juntas Comerciais, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, e perante o poder judiciário, inclusive para receber citações e para comparecer em juízo. Art. 18. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de Diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas 
a negócios e/ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto nos casos específicos em que tais atos forem previamente 
aprovados e autorizados pelo Diretor Presidente. Capítulo V - Conselho Fiscal. Art. 19 - O conselho fiscal da Companhia é um órgão não permanente e será instalado pela assembleia geral a pedido de acionista, nos 
termos da legislação aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras E Dividendos. Art. 20 - O exercício social da Companhia terá 
início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras exigidas por lei. Art. 21 - As demonstrações financeiras e contábeis da 
Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Art. 22 - Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para a constituição das reservas legais, 
a assembleia geral deliberará sobre a destinação do saldo do lucro líquido, mediante proposta da administração e de opinião prévia do conselho fiscal, se instalado, observadas as disposições legais aplicáveis, sendo 
que ao menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente às suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos obrigatórios. Art. 23 - A 
Companhia poderá preparar demonstrações financeiras em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de lucros acumulados ou de 
reserva de lucros. Art. 24 - A Companhia poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou creditadas pela companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser 
imputadas ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação. Art. 25 - A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à assembleia geral eleger o liquidante. Capítulo 
VIII - Resolução de Controvérsias. Art. 26 - Toda e qualquer controvérsia oriunda deste Estatuto ou à constituição, operação, gestão e funcionamento da Companhia e que não possam ser solucionadas amigavelmen-
te será resolvida por meio de arbitragem. A arbitragem será realizada em português, aplicando-se as leis brasileiras, e será administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da B3 (“Câmara”), por meio das 
regras contidas no regulamento da Câmara (“Regulamento”). Parágrafo Primeiro - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, competindo à(s) parte(s) requerente(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de 
sua confiança e à(s) parte(s) requerida(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança, e o 3º (terceiro) será indicado de comum acordo pelos árbitros, sendo certo que os árbitros substitutos serão indicados 
pelo presidente da Câmara. O árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerente(s) deverá ser nomeado no requerimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerida(s) deverá ser nomeado na comunicação de 
aceitação da arbitragem e o terceiro árbitro deverá ser nomeado no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da aceitação do árbitro da(s) parte(s) requerida(s). Parágrafo Segundo - O tribunal arbitral terá sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o procedimento arbitral será conduzido na língua portuguesa. Parágrafo Terceiro - Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, a(s) parte(s) requerente(s) e 
requerida(s) pagará(ão) os honorários, custas e despesas do respectivo árbitro que tiver(em) indicado, rateando-se entre as parte(s) requerida(s), de um lado, e parte(s) requerente(s), de outro lado, os honorários, custas 
e despesas do terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento). Caso haja mais de uma parte em um dos polos do procedimento arbitral, os honorários, custas e despesas alocados a referido polo serão rate-
ados de forma igual entre elas. Parágrafo Quarto - Escolhidos os árbitros, as partes instalarão o procedimento arbitral perante a Câmara. Parágrafo Quinto. Os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos de ma-
neira sigilosa. Parágrafo Sexto - Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o determinado na decisão 
arbitral, independentemente de execução judicial. Parágrafo Sétimo - Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser requerida ao tribunal arbitral e cumprida por solicitação 
do referido tribunal arbitral ao juiz estatal competente, no foro eleito conforme o Parágrafo Oitavo abaixo. Parágrafo Oitavo - Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este Estatu-
to, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento da Companhia, não possa, por força de lei, ser dirimida pela via arbitral, bem como para a obtenção das medidas coercitivas ou cautelares antecedentes, ante-
riores, vinculantes ou temporárias, bem como para o início obrigatório no procedimento arbitral, nos termos do Artigo 7º da Lei nº 9.307/96, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. Capítulo IX - Disposições Gerais. Art. 27 - A Companhia disponibilizará aos acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e 
programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Art. 28 - A Companhia observará o disposto no inciso V, do artigo 8º, da Instrução CVM nº 578, de 30 de 
agosto de 2016, na hipótese de obtenção de registro de companhia aberta categoria A. Art. 29 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. São Paulo, 30 de novembro de 2021. Mesa: Julio Cezar 
Troiano Zogbi - Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista: M. Rodovias Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Monte Capital Management Gestora de 
Recursos S.A. - Julio Cezar Troiano Zogbi – Diretor Presidente. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira – OAB/SP 310.303. JUCESP nº 657.870/21-3 em 20/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

M. TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 43.207.040/0001-11 - NIRE 3530057539-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30 de novembro de 2021, às 15:00 (quinze) horas, através de vídeo conferência organizada pela M. Transport Partici-
pações S.A. (“Companhia”) na plataforma eletrônica Microsoft Teams. 2. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, 
a saber: Julio Cezar Troiano Zogbi, Lucas Bittencourt Lacreta e Fábio Bonini Tararam. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julio Cezar 
Troiano Zogbi e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. 5. Deli-
berações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos: (i) Acatar as renúncias apresentadas pelos Diretores da Companhia, conforme 
abaixo: (a) renúncia ao cargo de Diretora apresentada pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na 
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, 
portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 764.868.778-04, nos termos da carta de 
renúncia por ela entregue à Companhia nesta data, arquivada na sede da Companhia; e (b) renúncia ao cargo de Diretor apresentada pelo Sr. 
Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 
Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 192.212.358-74, nos termos da carta de renúncia por ela entregue à Companhia nesta data, arquivada 
na sede da Companhia. (ii) A eleição dos membros da diretoria da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos contado a partir desta data, 
nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia: (a) Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 de setembro de 1979, 
administrador de empresas portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29 residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305 Itaim Bibi CEP 
04531-011, e-mail: lucas.lacreta@montepartners.com, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) Gabriel Sollero Figueira, brasileiro, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade profissional nº 310.303, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/
ME sob o nº 800.673.956-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto 
de Magalhães Jr., 1098, cjs. 36/37 – IT Office, Itaim Bibi, CEP: 04542-001, e-mail: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br, para o cargo de Diretor 
sem designação específica. 5.1. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por 
lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 5.2. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do seus respectivos Termos de Posse, na 
forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, os quais integram a presente ata como Anexos I e II, devendo permanecer no exercício de seus respectivos 
cargos até a investidura de seus sucessores. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Os membros do Conselho de 
Administração e os Diretores nomeados firmam o presente instrumento e seus anexos por meio de assinaturas digitais com certificação no padrão 
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Certifico 
que esta é cópia fiel da ata lavrada no respectivo livro. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Membros do Conselho de Administração: Julio 
Cezar Troiano Zogbi, Lucas Bittencourt Lacreta, Fábio Bonini Tararam. Diretores Eleitos: Lucas Bittencourt Lacreta, Gabriel Sollero Figueira. 
Anexo I - Termo de Posse - Diretoria da M. Transport Participações S.A. - CNPJ/ME: 43.207.040/0001-11 - NIRE: 3530057539-3. Lucas Bit-
tencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas portador da Cédula de Identidade RG nº 
32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com en-
dereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: lucas.lacreta@montepartners.com, firma, 
nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de 
Diretor Presidente da M. Transport Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado validamente existente e devidamente constituída 
de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Pedroso Alvarenga nº 691 conjunto 1.305 Itaim Bibi CEP 04531-011, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  43.207.040/0001-11 (“Companhia”), com início de mandato na presente 
data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) 
não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa 
que o endereço de seu domicílio é aquele acima referido. São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021. Lucas Bittencourt Lacreta.
Anexo II - Termo de Posse - Diretoria da M. Transport Participações S.A. - CNPJ/ME: 43.207.040/0001-11 - NIRE: 3530057539-3. Gabriel 
Sollero Figueira, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade profissional nº 
310.303, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 800.673.956-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1098, cjs. 36/37 – IT Office, Itaim Bibi, CEP: 04542-001, e-mail: 
gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância 
quanto à sua nomeação para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da M. Transport Participações S.A., sociedade por ações 
de capital fechado validamente existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua 
Pedroso Alvarenga nº 691 conjunto 1.305 Itaim Bibi CEP 04531-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  
43.207.040/0001-11 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em nenhum 
dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja 
em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, 
em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (iii) 
para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio é aquele acima referido. São Pau-
lo/SP, 30 de novembro de 2021. Gabriel Sollero Figueira. JUCESP nº 657.871/21-7 em 20/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Três perguntas: Juntos Somos Mais – 
desafios e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Antonio Serrano, 
CEO da Juntos 

Somos Mais, sobre a star-
tup joint venture formada 
pela Votorantim Cimentos, 
Gerdau e Tigre.

O que é a Juntos So-
mos Mais, como ela sur-
giu e como funciona o 
seu modelo de negócios?

Para começar, gostaria 
de falar sobre o varejo de 
construção em nosso país. 
Ele movimenta aproxima-
damente R$ 225 bilhões ao 
ano, com 136 mil lojas e 4,6 
milhões de profissionais de 
obra. Foi com o propósito 
de fortalecer este setor e 
transformar a vida de todos 
os profissionais envolvidos 
que nasceu a Juntos Somos 
Mais, o maior ecossistema 
do setor de construção civil 
do Brasil.

Criada em 2018, como 
uma joint venture da Voto-
rantim Cimentos, Gerdau 
e Tigre, nossa startup vem 
crescendo de forma acele-
rada e sustentável. Nosso 
carro-chefe é um programa 
de relacionamento volta-
do para varejistas e profis-
sionais de obra e já possui 
parcerias com mais de 27 
indústrias da construção e 
empresas de serviços, dialo-
gando com mais de 500 mil 
membros.

Nossa receita é comple-
mentada por uma outra 
unidade de negócios, a Lo-
ja Virtual, o maior marke-
tplace B2B do setor, que é 
o principal canal de vendas 
digital entre indústria e va-
rejo, contando com mais de 
17 mil lojistas cadastrados 
e movimentando quase R$ 
8 bilhões em GMV (gross 
merchandise volume, em por-
tuguês, volume bruto em 
mercadorias).

Nosso foco, com a exis-

tência da startup, é cada 
vez mais nos aproximar-
mos de quem movimenta 
a indústria de construção 
civil e entender suas dores, 
necessidades e desejos, con-
tribuindo, assim, para a sus-
tentabilidade da cadeia por 
meio da geração de novos 
negócios.

Como se dá a expan-
são da startup? Aonde ela 
quer chegar?

Estamos sempre em bus-
ca de novas oportunida-
des para desenvolvermos 
o mercado de construção 
civil. Por seguirmos ativa-
mente atrás das melhores 
soluções para todos os en-
volvidos, como varejistas, 
profissionais de obra e con-
sumidores em geral, nos 
tornamos uma grande re-
ferência no setor. A Juntos 
Somos Mais, em setembro 
de 2020, adquiriu a startup 
gaúcha Triider, marketpla-
ce que conecta profissio-
nais da construção civil 
como pedreiros, eletricis-
tas e pintores com clientes 
em potencial, promoven-
do um acesso fácil, prático 
e seguro para aqueles que 
precisam de manutenções 
e/ou pequenos serviços e 
reparos. 

Com o caixa reforçado 
pelo aporte de R$ 100 mi-
lhões de suas três sócias, re-
alizado em abril deste ano, 
anunciamos, em julho de 
2021, a compra da opera-
ção brasileira da platafor-
ma espanhola Habitíssimo, 
marketplace de serviços 
que conecta consumidores 
com profissionais de cons-
truções e obras de grande 
porte.  

E nosso apetite por aqui-
sições não se esgota. Em ja-
neiro de 2021, anunciamos 
também a aquisição mino-
ritária da Conecta Reforma, 
startup que conecta clientes 
com prestadores de serviço 

para execução de grandes 
reformas. Essa transação 
faz parte do plano da Jun-
tos Somos Mais de investir 
mais de R$ 50 milhões nos 
próximos 2 anos para a em-
presa se tornar o maior ma-
rketplace de serviços para 
construção do país.

Como a Juntos Somos 
Mais está enxergando o 
cenário econômico para 
2022 e as suas perspecti-
vas de crescimento para o 
próximo ano?

O ano de 2021 começou 
com muito otimismo e re-
cuperação no varejo de ma-
teriais de construção. O ano 
anterior trouxe a pandemia, 
que inicialmente parecia 
dificultar muito os negó-
cios, ou até impossibilitá-
-los, mas, com o passar do 
tempo, as lojas continuaram 
abertas, os consumidores 
voltaram a atenção para su-
as casas, e a construção civil 
não parou, ocasionando um 
ambiente de crescimento e 
oportunidade. Apesar dos 
ventos contrários e de toda 
a instabilidade causada pe-
lo período eleitoral, o setor 
no geral está otimista para 
2022. O índice de confian-
ça da FGV, em outubro de 
2021, ficou em 96.1, nível 
mais alto desde fevereiro de 
2014.

Uma pesquisa feita pela 
Juntos Somos Mais com as 
indústrias participantes do 
seu ecossistema indicou que 
as indústrias esperam cres-
cimento por volta de 10% 
no faturamento em 2022. 
Os números mostram a re-
siliência de um setor que se 
adapta rapidamente e con-
segue crescer mesmo em 
momentos de adversidade.

Para o próximo ano, tra-
balhamos com números de 
11% de crescimento em re-
ceita e 2% de crescimento 
em volume para o varejo de 
material de construção.

Bancos da AL acreditam em 
expansão de crédito em 2022

A perspectiva dos sis-
temas bancários da 
América Latina (AL) 

em 2022 é neutra, uma vez 
que a recuperação econômica 
e de ambientes operacionais 
na maioria dos países supor-
ta os principais indicadores 
financeiros e deve conduzir 
o crescimento do crédito. A 
análise é da agência de classi-
ficação de risco Fitch Ratings. 
A agência está confiante 
que o crédito deve continu-
ar se expandindo na maior 
parte da região no próxi-
mo ano, apesar da desace-
leração das economias. O 
modesto crescimento dos 
balanços e distribuições de 
capital ainda abaixo dos ní-
veis anteriores à pandemia, 
assim como a implementa-
ção dos padrões de Basileia 
III em alguns países, supor-

tarão os níveis de capital. 
A suspensão de pagamen-
tos de créditos adotada em 
muitos países terminará no 
fim de 2021. Segundo rela-
tório publicado pela agência, 
Colômbia, Costa Rica, Pa-
namá, Peru e Equador têm 
significativos montantes de 
empréstimos diferidos, o que 
aumentará o risco de má qua-
lidade de crédito em 2022.

Porém, qualquer deterio-
ração deve ser administrá-
vel, dada a saudável capaci-
dade de absorção de perdas, 
sustentada por altos níveis 
de capital e de provisões pa-
ra perdas. A inadimplência 
deve crescer nos segmentos 
de consumo sem garantia 
(cartão de crédito) e peque-
nas e médias empresas, bem 
como em setores como 
energia, lazer e automotivo. 

Taxas de juros mais altas 
podem ser positivas para as 
margens líquidas e para as 
receitas, a depender do ní-
vel de crescimento do crédi-
to e seus efeitos nas perdas, 
principalmente em grandes 
bancos comerciais com 
perfis de negócios diversifi-
cados e depósitos de varejo 
estáveis e de baixo custo.

A Fitch entente que há 
limite para melhoras dos 
ratings dos bancos latino-
-americanos em 2022 e 
ações de rating negativas 
no soberano devem afetar 
a maioria dos ratings das 
instituições financeiras da 
região. Entre os 19 sobera-
nos da região classificados 
pela Fitch, seis têm rating 
com perspectiva negativa 
e nenhum traz perspectiva 
positiva.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

IPCA-15 fecha o ano com 
inflação acima de 10%

Alta dos juros vai impactar 
crédito imobiliário

Em novembro, o 
volume de crédito 
imobiliário para 

aquisição e construção de 
imóveis alcançou a marca 
de R$ 17,5 bilhões, segundo 
dados da Associação Brasi-
leira das Entidades de Cré-
dito Imobiliário e Poupança 
(Abecip). Esse número re-
presenta um crescimento de 
2,3% em relação ao mês de 
outubro, e um aumento de 
26,8% quando comparado 
ao mesmo período do ano 
passado. 

Já a quantidade de uni-
dades financiadas chegou a 
69,9 mil, registrando uma 
queda de 1,7% na compara-
ção com outubro e uma al-
ta de 51% contra o mês de 
novembro de 2020. Com a 
inflação em alta, IPCA acu-
mulando 10,74% nos últi-
mos 12 meses, já é possível 
observar uma desacelera-
ção, em função do aumento 
dos juros. Ainda que a con-
cessão de crédito esteja em 
um patamar elevado, com o 
aumento do custo do finan-

ciamento, menos pessoas 
podem arcar com as presta-
ções mais altas. 

Segundo Fred Judice, 
cofundador e head de Pro-
duto, Marketing e Dados 
da HomeHub, plataforma 
de tecnologia imobiliária 
carioca, essa desaceleração 
não é vista com preocupa-
ção, “já era esperado um 
impacto na concessão de 
crédito imobiliário em ra-
zão da alta da taxa de juros 
e o consequente repasse de 
parte desta alta para as ta-
xas de financiamento. Com 
o financiamento mais caro, 
menos pessoas podem ar-
car com as prestações mais 
altas e acabam não conse-
guindo financiar o imóvel 
desejado. O que vimos nos 
últimos 18 meses foi um 
boom de crédito e agora ve-
remos o mercado retornan-
do para uma normalidade”. 
 Ainda de acordo com pes-
quisa da Abecip, o volume 
de crédito imobiliário acu-
mulado de janeiro a no-
vembro chegou a R$ 189,4 

bilhões, com 804 mil uni-
dades financiadas. Mais um 
recorde absoluto desde o 
início da série histórica. Ao 
considerarmos os últimos 
12 meses até novembro, es-
se número atinge a marca 
histórica de R$ 207 bilhões.

 Diante desse cenário, 
a HomeHub, plataforma 
carioca de tecnologia imo-
biliária, com 6 mil imóveis 
em carteira e atuação tanto 
na capital do Rio de Janeiro 
quanto em Angra, Itaipava 
e Petrópolis, segue a todo 
vapor, com 23 franquias e 
duas lojas próprias, e pro-
jeta fechar 2021 com um 
VGV - Valor Geral de Ven-
das - de R$ 400 milhões.

Para isso, a empresa con-
ta que aposta em um am-
biente online dedicado à 
experiência completa do 
cliente por meio de visitas 
remotas guiadas, tour virtu-
al, pesquisa jurídica prévia, 
oferta de crédito imobiliá-
rio na própria plataforma, 
entre outros serviços da sua 
base tecnológica.

O Instituto Brasi-
leiro de Geogra-
fia e Estatística 

(IBGE) divulgou nesta 
quinta-feira, a inflação me-
dida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15) que 
foi de 0,78% em dezembro, 
0,39 ponto percentual (pon-
to percentual) abaixo da ta-
xa de novembro (1,17%). 
O índice apurou este mês o 
maior valor da série históri-
ca desde 2015. Com isso, o 
IPCA-15 fechou 2021 em 
10,42%, maior acumula-
do no ano (em dezembro) 
desde 2015 (10,71%). Em 
dezembro de 2020, o IP-
CA-15 foi de 1,06%.

O IPCA-E, que se cons-
titui no IPCA-15 acumula-
do trimestralmente, ficou 
em 3,18% para o período 
de outubro a dezembro.

“O IPCA-15 de dezem-
bro foi impactado princi-
palmente pelos sucessivos 
aumentos no preço da 
gasolina e da energia elé-
trica”, destacou Leandro 
Vasconcellos, Head da me-
sa de alocação Alta Renda 
e sócio da BRA, em relató-
rio sobre o índice. Segun-
do ele, o índice veio abaixo 
das expectativas do merca-
do que apostava em uma 
alta de 0,81%. “O IPCA 
15 perdeu força no últi-
mo mês e alguns analistas 

já enxergam a possibilida-
de de a inflação fechar o 
ano um pouco abaixo dos 
10%, embora o consenso 
de mercado ainda aposte 
em um número acima dos 
10% em 2021”, citou.

Vasconcellos diz que é 
importante salientar que 
para o próximo ano, embo-
ra não haja expectativa de 
uma inflação tão alta, não 
significa que os preços vão 
cair, mas que vão continu-
ar subindo em velocidade e 
amplitude menores.

O especialista em inves-
timentos explica que para 
os preços caírem seria ne-
cessário termos um cenário 
de deflação. “Curiosamente 
a inflação deste ano, que é 
a maior desde 2015, só não 
foi ainda maior por conta 
da deflação no item “saú-
de e cuidados pessoais”: 
perfumes, desodorantes, 
produtos para pele e ma-
quiagem, alguns deles com 
queda maior que 9% nos 
preços. Ao que tudo indica, 
as restrições de circulação 
de pessoas e eventos fez a 
demanda por esses produ-
tos cair ocasionando uma 
queda acentuada nos pre-
ços”, destacou.

Dados divulgados pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) mostram que em 
novembro foram geradas 

324,11 mil vagas com car-
teira assinada. É importante 
ressaltar que a expectativa 
mais otimista do mercado 
projetava este número em 
268.315 vagas. 

Segundo Vasconcellos, 
essa crescente na geração 
de empregos formais certa-
mente animou os mercados 
quanto à capacidade da nos-
sa economia de resistir mes-
mo em meio tantos proble-
mas estruturais e apesar do 
cenário político conturbado 
e as incertezas sobre as elei-
ções de 2022.

Outro ponto a se desta-
car é que embora um maior 
número de empregados 
formais seja naturalmente 
um motor para o aumento 
do consumo das famílias e 
da atividade econômica co-
mo um todo, ele também 
tem impactos sobre a infla-
ção por aumentar a deman-
da, e isso pode se refletir 
na curva de juros fazendo 
com que o Banco Central 
(BC) seja mais conservador 
na inversão da tendência de 
alta.

Para Vasconcellos, por 
hora ainda não é possível 
afirmar que o ritmo atu-
al da geração de empregos 
formais seja suficiente para 
criar uma pressão inflacio-
nária relevante no futuro, 
mas é importante ter esse 
ponto mapeado no radar.


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06
	MM_07
	MM_08

