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Mais de 60% 
das estradas 
brasileiras têm 
problemas

Dados do anuário do trans-
porte da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) de 2021 
mostram que 61,9% das rodo-
vias brasileiras avaliadas, em 2020, 
apresentaram algum tipo de pro-
blema no estado geral. 52,2% dos 
trechos avaliados têm problemas 
no pavimento. Especialista em in-
fraestrutura, logística e comércio 
exterior, com mais de 50 anos de 
experiência, explica como as más 
condições das estradas prejudica o 
crescimento do país.

Embora o sistema rodoviário 
seja o principal modal de transpor-
te do país, a malha pavimentada 
cresceu apenas 0,5% entre 2009 e 
2019, de acordo com o Anuário 
2021 da CNT. Os dados revelam 
que 58,9% dos trechos avaliados 
apresentam deficiência na sinaliza-
ção e 62,1% dos trechos têm falhas 
na geometria. O especialista em 
infraestrutura, logística e comércio 
exterior Paulo César Alves Rocha 
explica que a precariedade das ro-
dovias brasileiras impõe um cresci-
mento menor e mais lento ao país.

“Uma avaliação preliminar no 
setor de transportes de carga em 
outros países nos da conta de que 
este é, sem dúvida, um dos gran-
des desafios dos governantes nos 
próximos anos. Em um país con-
tinental como o Brasil, essa ava-
liação ganha amplitude e extrema 
relevância. Ao longo das últimas 
quatro décadas, vimos uma evo-
lução muito tímida na criação de 
alternativas para o setor de trans-
porte de cargas no país. Este as-
sunto não pode mais esperar. É 
urgente”, afirma.

Conflito de interesses tira 
Adriano Pires da Petrobras
Movimentos de executivos de empresas públicas e privadas

O economista Adriano 
Pires desistiu oficial-
mente da indicação 

para assumir a presidência da Pe-
trobras. Ele teria comunicado a 
desistência na manhã desta segun-
da-feira, ao Palácio do Planalto, 
segundo relatam diversos órgãos 
de comunicação a partir de notí-
cia dada inicialmente por O Globo.

O Ministério de Minas e Ener-
gia emitiu nota oficial em que nega 
ter conhecimento da renúncia. “O 
Palácio do Planalto e o Ministério 
de Minas e Energia não receberam 
nenhum comunicado oficial do se-
nhor Adriano Pires nesta segunda-
-feira.”

O motivo da desistência seria o 
mesmo que levou Rodolfo Lan-
dim a declinar do convite para ser 
o presidente do Conselho de Ad-
ministração da Petrobras: conflito 
de interesses. Pires presta serviços 
para as principais multinacionais 
de petróleo, gás e energia através 
de sua empresa de consultoria 
CBIE – Centro Brasileiro de In-
fraestrutura.

Landim afirmou que desistiu 
do cargo para se dedicar ao Fla-
mengo, clube que preside. Mas 
as informações são de que seu 

Carga tributária recorde
Nunca na história governo cobrou tanto do contribuinte

A prévia da carga tributá-
ria (peso dos impostos e 
demais tributos sobre a 

economia) subiu para 33,9% do 
Produto Interno Bruto, em 2021, 
divulgou o Tesouro Nacional. Em 
2020, o mesmo indicador tinha 
atingido 31,76%, diferença de 2,14 
ponto percentual (p.p.).

É a maior carga já registra-
da na série do Tesouro, iniciada 
em 2010. Há 11 anos, o primei-
ro levantamento indicou carga 
de 32,79%. Em 2011, subiu para 
33,05%, e vinha em queda desde 
então. A arrecadação da União, es-
tados e municípios somou R$ 2,94 
trilhões no ano passado.

A maior arrecadação e o maior 
aumento foi da União: R$ 1,951 
trilhão, com alta de 1,55 p.p. sobre 

2020. Estados ficaram com 789 
bilhões (+0,55 p.p.), e os municí-
pios arrecadaram R$ 203 bilhões 
(+0,06 p.p.)

Segundo o governo, dois fatores 
pesaram para a elevação da carga 
tributária. O primeiro foi a rever-
são de várias isenções e reduções 
de tributos concedidas durante a 
fase mais aguda da pandemia. So-
mente a restauração das alíquotas 
do Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) sobre o crédito 
respondeu por um aumento de 
0,27 ponto percentual do PIB.

O segundo fator foi a recupera-
ção da atividade econômica após 
a contração de 2020. Com a alta 
na produção e no consumo, mais 
pessoas pagam impostos. Isso 
pode ser explicado pelo aumento 

de 1,28 ponto percentual do PIB 
na arrecadação de tributos sobre 
bens e serviços.

A arrecadação do Imposto sobre 
a Circulação sobre Mercadorias e 
Serviços (ICMS), administrado pe-
los estados, aumentou 0,58 ponto 
percentual do PIB em 2021. Além 
da recuperação do consumo, a alta 
reflete o encarecimento de produtos 
e serviços que subiram acima da in-
flação no ano passado, como eletri-
cidade e combustíveis.

Todo mês de março, o Tesouro 
divulga uma estimativa própria da 
carga tributária do ano anterior. 
No entanto, por causa da opera-
ção-padrão e das paralisações dos 
servidores do órgão, a divulgação 
passou para a primeira semana de 
abril.

nome dificilmente seria aprova-
do pelos órgãos de controle da 
Petrobras. Landim é amigo de 
décadas do empresário e sócio 
de distribuidoras de gás Carlos 
Suarez. Uma disputa de anos en-
volvendo as empresas de Suarez 
e a estatal está para chegar a um 
acordo, mas o valor estimado va-
ria de R$ 1 bilhão a R$ 8 bilhões.

Adriano Pires também tem 
Suarez entre seus clientes, além 
da associação do setor (Abe-
gás), da Compass, concessio-
nária de gás do empresário 
Rubens Ometto, e de diversas 
importadoras de combustíveis e 

multinacionais do setor.
Se Pires e Landim sairiam do 

setor privado para o público, a 
Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) critica também os que fa-
zem o caminho inverso. Após 
afirmar que Roberto Castello 
Branco, ex-presidente da Petro-
bras, assumiria a presidência do 
Conselho Administrativo da 3R 
Petroleum – empresa que vem ne-
gociando ativos da estatal desde 
agosto de 2019, quando Castello 
Branco presidia a companhia – a 
FUP listou outros nomes.

Hugo Repsold Jr., ex-diretor 
executivo de Desenvolvimento 
da Produção e Tecnologia da 
Petrobras, ocupa, desde mar-
ço de 2021, o cargo de diretor 
corporativo e de Gás & Ener-
gia na 3R. Décio Oddone, ex-
-diretor da ANP (entre dezem-
bro de 2016 e março de 2020), 
se tornou diretor-presidente da 
Enauta, empresa de produção 
e exploração de campos de pe-
tróleo e gás. Anelise Lara, ex-di-
retora de Refino e Gás Natural 
da Petrobras (entre janeiro de 
2019 e março de 2021), integra o 
conselho consultivo da Ipiranga. 
Página 10

Grécia paga
o FMI mas
PIB encolhe 
quase 1/3

A Grécia pagou antecipada-
mente a parcela final de seus em-
préstimos de resgate do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
anunciou o ministro das Finanças 
grego, Christos Staikouras, nesta 
segunda-feira. “Um capítulo que 
se abriu em maio de 2010, quan-
do a Grécia recorreu ao Fundo, 
se encerra. É uma evolução muito 
positiva”, disse o ministro.

O pagamento é uma conquista 
dos gregos, porém o saldo é nega-
tivo. Em 2010, o Produto Interno 
Bruto (PIB) da Grécia alcançou 
US$ 297 bilhões; em 2021, o PIB 
estimado é de US$ 211 bilhões 
(dados do FMI).

Ao pagar dois anos antes do 
previsto, a Grécia economizará 
US$ 61,4 milhões em pagamentos 
de juros, disse o ministro das Fi-
nanças.

Uma série de pagamentos ante-
cipados de empréstimos do FMI 
desde 2019 economizou ao pa-
ís um total de US$ 240 milhões 
em juros, disse o ministério. De 
2010 a 2018, o país contou com 
empréstimos do FMI e da zona 
do euro para evitar a falência em 
meio a uma grave crise da dívida.

Novatos do 
bitcoin de 
2021 amargam 
prejuízos

Quase metade de todos os do-
nos de criptomoedas nos Estados 
Unidos, América Latina e região 
Ásia-Pacífico compraram o ati-
vo pela primeira vez em 2021, de 
acordo com pesquisa da corretora 
de criptomoedas norte-americana 
Gemini citada pela agência de no-
tícias Reuters.

Um em cada 4 brasileiros e in-
dianos com investimentos disse-
ram possuir estes ativos, segundo 
o levantamento feito com quase 
30 mil pessoas em 20 países entre 
novembro de 2021 e fevereiro de 
2022.

As perdas entre 2021 e 2022 
podem ser extensas, dependendo 
do valor da criptomoeda no dia de 
compra. O bitcoin, a mais popu-
lar, atingiu o recorde em novem-
bro do ano passado, cotado a US$ 
68 mil. Atualmente o ativo vem 
sendo negociado, com grande ins-
tabilidade, na faixa de US$ 34 mil 
a US$ 44 mil.

Pires: consultorias
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Por João Carlos 
Marchesan

Tem um provérbio 
chinês que diz que toda 
longa caminhada começa 
com um primeiro passo. 
É assim que podemos 
enxergar a redução do 
IPI anunciada no final de 
fevereiro pelo Ministério 
da Economia em edição 
extra do Diário Oficial da 
União (DOU). Compo-
nente importante do Cus-
to Brasil, sua redução vai 
na direção certa que pre-
cisamos para dar início a 
um processo de reindus-
trialização, mas está mui-
to longe do que o País 
necessita para que isso 
ocorra efetivamente, ge-
rando empregos de qua-
lidade, renda e trazendo 

desenvolvimento efetivo 
para o País.

Não podemos perder 
de vista que o declínio in-
dustrial tem sido tão gri-
tante no Brasil que quase 
não conseguimos enxer-
gar como retomar esse 
processo. Talvez uma re-
forma tributária mais am-
pla possa realmente apon-
tar nessa direção, uma vez 
que nenhum outro país 
viu a fabricação como 
parcela do PIB desapare-
cer tão rapidamente.

Essa situação nos re-
mete imediatamente à 
necessidade urgente de 
minimizar o Custo Brasil, 
diminuir a insegurança 
jurídica e ter uma carga 
tributária mais inteligen-
te, que não afete tanto o 
consumo e a produção. 

Recentemente, após inú-
meros e sucessivos estu-
dos feitos pela Abimaq 
relacionados ao Custo 
Brasil, a Secretaria Es-
pecial de Produtividade, 
Emprego e Competiti-
vidade, liderada à épo-
ca por Carlos Da Costa, 
entendeu e realizou um 
trabalho que revelou que 
o Custo Brasil na ocasião 
(2019) era superior a R$ 
1,5 trilhão por ano.

Assim, com esses nú-
meros em mãos, sabemos 
que é indispensável sim-
plificar o atual sistema 
tributário, reduzindo os 
custos administrativos, 
desonerando os investi-
mentos produtivos e as 
exportações, tornando 
automática a compen-
sação ou devolução de 

créditos tributários, elimi-
nando os impostos não 
recuperáveis embutidos 
nos bens e serviços, extin-
guindo regimes especiais 
e isenções de qualquer 
espécie, desonerando a 
folha de pagamento e au-
mentando o prazo de re-
colhimento de impostos e 
contribuições.

A indústria de máqui-
nas e equipamentos é um 
setor intensivo em capi-
tal de giro e o aumento 
dos prazos de recolhi-
mento de tributos dimi-
nuiria o custo do finan-

ciamento da produção, 
o que beneficiaria toda a 
economia. Assim, apoia-
mos a reforma tributária 
que cria um único im-
posto de valor agregado 
incidindo sobre todos os 
bens e serviços, sem ex-
ceções.

Quando o ministro 
Paulo Guedes anuncia 
que a redução de 25% 
no IPI é o marco do iní-
cio da reindustrialização 
brasileira após quatro 
décadas de desindustriali-
zação, voltamos ao início 
do nosso artigo, que toda 
caminhada começa com 
um primeiro passo.

Trata-se na verdade de 
uma sinalização impor-
tante, para que tenha-
mos expectativa com re-
lação a PEC 110.O que 

nós acreditamos que 
precisa ser feito, pelos 
motivos elencados e pe-
la questão da simplifica-
ção necessária é a união 
dos impostos previstos 
na PEC 110. O Brasil 
precisa urgentemente da 
reforma tributária que 
prevê o desaparecimen-
to de todos esses impos-
tos sobre consumo e cria 
um único imposto sobre 
valor agregado, o IVA. 
Como é feito em vários 
países do mundo. Isso é 
o ideal. Vamos trabalhar 
para isso.

João Carlos Marchesan é 

administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 

de Administração da Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (Abimaq).
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Brasileiro poderia 
ter padrão de vida 

equivalente ao  
de um italiano  
ou espanhol

Talvez uma 
reforma tributária 

mais ampla  
possa apontar 
nessa direção

Uma sociedade dividida e os patamares da pobreza

O Brasil precisa se reindustrializar

Por Paulo  
Roberto Haddad

No período que 
se estende no 
pós II Grande 

Guerra até 1980, o Bra-
sil teve 33 anos, em dois 
ciclos de expansão, em 
que a taxa de crescimen-
to da economia foi supe-
rior a 7,5 % ao ano. Se 
tivéssemos mantido esse 
ritmo de crescimento, 
o brasileiro poderia ter 
atualmente, em média, 
um padrão de vida equi-
valente ao que tem o ita-
liano ou o espanhol hoje 
em dia. Entretanto, nas 
últimas quatro décadas, 
o Brasil tornou-se um 
país de baixo crescimen-
to econômico, sendo 
que, desde 2014, a nossa 
economia encontra-se 
semiestagnada com qua-
se 30 milhões de desem-
pregados, subemprega-
dos ou desalentados (os 
que deixaram de procurar 
emprego).

A falta de um processo 
de crescimento sustenta-
do da economia brasileira 
tende a expandir o tripé 
das desigualdades sociais 
ao longo do tempo: as 

desigualdades da renda 
entre as famílias e entre 
as pessoas, as desigualda-
des da riqueza financeira 
e não financeira, e, prin-
cipalmente, as desigualda-
des de oportunidades pa-
ra que os jovens possam 
realizar os seus projetos 
de vida.

O Brasil tem uma das 
mais elevadas taxas de 
desigualdades sociais 
do Mundo, o que ficou 
escancarado durante o 
ciclo da pandemia do 
coronavírus. Há, atual-
mente, segundo o IB-
GE, mais de 67 milhões 
de brasileiros abaixo da 
linha da pobreza, dos 
quais muitos se encon-
tram na miséria social. 
Somos uma sociedade 
dividida entre poucos 
brasileiros muito ricos 
e muitos brasileiros po-
bres e miseráveis.

Em um país de baixo 
crescimento ou em reces-
são crônica não se forma 
um excedente econômi-
co que possa financiar as 
políticas de geração de 
renda e emprego ou, até 
mesmo, as políticas so-
ciais compensatórias. As 
experiências históricas de 

diversos países nos mos-
tram que:

As economias de mer-
cado que apresentam 
melhor desempenho eco-
nômico sustentado são 
as que têm os melhores 
indicadores de igualdades 
sociais.

Políticas econômicas 
que aumentam as desi-
gualdades sociais resul-
tam em menor cresci-
mento econômico.

As economias de mer-
cado que têm piores in-
dicadores de desenvolvi-
mento social sustentável 
são as economias com 
pior distribuição de renda 
e de riqueza, independen-
temente do seu nível de 
desenvolvimento.

Políticas públicas bem 
concebidas e implemen-
tadas têm a capacidade 
de reduzir sensivelmente 
o número de pobres e de 
miseráveis de um país ou 
de uma região.

Economias de merca-

do que se envolveram em 
processos excessivos e 
dominantes de financeiri-
zação têm os seus níveis 
do tripé de desigualdades 
acentuados.

Entre os indicadores 
de desigualdades mais 
recentes, dois fatos me-
recem destaque: cresceu 
o número de pobres que 
se tornaram miseráveis 
(segmentos D e E da 
sociedade) e é possível 
identificar as trajetórias 
de empobrecimento de 
grupos sociais da classe 
média (funcionários pú-
blicos, profissionais li-
berais, microempresários 
etc.) pelo desemprego, 
pelo apelo ao subem-
prego, pela fragilidade 
financeira ou pela perda 
de poder aquisitivo.

A trajetória, nesse ca-
so, tem observado, fre-
quentemente, o seguin-
te passo a passo: após a 
primeira queda de renda 
real, busca-se recompor 
o padrão de vida atra-
vés da monetização dos 
ativos financeiros e não 
financeiros acumulados 
no passado. Esgotada 
essa alternativa ao longo 
dos meses, o efeito cre-

malheira ou a resiliência 
do padrão de consumo 
já conquistado induz a 
diferentes formas de en-
dividamento (cartão de 
crédito, prestações), que 
pode ser fatal no mo-
mento seguinte.

Um novo passo ocor-
re quando se abre mão 
do padrão de consumo, 
migrando do plano de 
saúde particular para o 
sistema público de aten-
dimento à saúde, do alu-
guel em residências lo-
calizadas em bairros de 
classe média para mora-
dias em áreas periféricas 
etc. Nesse passo a passo, 
acumula-se o desalento, 
perde-se a autoestima, 
aumentam o estresse e a 
tensão emocional.

Quando um país 
passa por uma reces-
são prolongada ou por 
um extenso período de 
crescimento econômico 
muito baixo, a pobreza 
vai se configurando em 
diversos patamares que 
se diferenciam quanto 
ao acesso dos pobres a 
bens e serviços públicos 
e privados que atendam 
às suas necessidades bá-
sicas de sobrevivência, 

com o mínimo de digni-
dade humana. Não bas-
ta destacar como evo-
luem os indicadores de 
concentração de renda 
e de riqueza nacional, é 
também necessária uma 
imersão nas entranhas 
de cada patamar da po-
breza a fim de se for-
mularem e implementa-
rem as políticas públicas 
mais adequadas à reali-
dade de cada um.

Se a atual geração dei-
xar como valor de legado 
para as futuras gerações 
de brasileiros uma socie-
dade dividida entre pou-
cos ricos e muitos pobres 
miseráveis, terá confes-
sado sua derrota na boa 
luta para a construção 
do futuro. E como dis-
se o nosso poeta maior, 
Carlos Drummond de 
Andrade, em Elegia 1938: 
“Aceitas a chuva, a guer-
ra, o desemprego e a in-
justa distribuição porque 
não podes sozinho dina-
mitar a Ilha de Manhat-
tan”.

Paulo Haddad é economista, membro 

do conselho consultivo no Instituto 

Fórum do Futuro, ex-ministro da 

Fazenda e do Planejamento.
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Mudanças nos  
EUA em 70 anos

O Census Bureau, que cuida do senso nos EUA, 
divulgou dados do levantamento de 1950 e compa-

rou com os de 2020. A população mais que dobrou (de 
151 milhões para 331 milhões), enquanto o número de 
unidades habitacionais triplicou (de 46 milhões para 140 
milhões).

O estado mais populoso era Nova York (14,8 milhões), 
que foi suplantado pela Califórnia (39,5 milhões). A ci-
dade com mais habitantes segue sendo NY: passou de 7,9 
milhões para 8,8 milhões.

As pessoas com mais de 17 que têm ao menos o ensino 
médio pulou de 57,4% para 88,5% (mais de 18 anos) em 
2020 (no Brasil, apenas 48,8% dos adultos acima de 25 
anos tinham essa escolaridade em 2019).

A questão da raça mudou muito entre os 2 levantamen-
tos. Em 1950, 89,5% se declararam “somente brancos”, 
e 10% eram “somente pretos ou afro-americanos”. Em 
2020, são 61,6% “somente brancos”, 12,4% “pretos ou 
afro-americanos”, 6% “somente asiáticos”, 1,1% “indíge-
na ou nativo do Alasca”, 8,4% de “outras raças” e 10,2% 
se identificavam como “2 ou mais raças”.

A população hispânica ou latina, que inclui pessoas de 
qualquer raça, representava 18,7% da população.

Passará de 11

Marco Caruso, economista-chefe do Banco Original, 
projeta que o IPCA de março, que será divulgado nesta 
sexta-feira, venha com uma alta de 1,37%, levando o 
índice acumulado em 12 meses acima de 11% (exatamente 
11,03%), “bastante acima do que projetávamos tempos 
atrás”.

“Nas nossas estimativas, se a Aneel confirmar a mu-
dança na bandeira da energia elétrica e reduzir seu preço 
em maio, esse deverá ser, finalmente, a máxima recente do 
IPCA”, acredita Caruso.

Concentração

Cerca de 400 municípios que têm mais de 80 mil 
habitantes respondem por 87% da arrecadação do ISS, 
o equivalente a R$ 60 bilhões no ano. Esses municípios 
correspondem a 61% da população do país. Os demais – 
aproximadamente 5 mil municípios – arrecadam os 13% 
restantes.

Alguns secretários municipais de Fazenda defendem 
uma legislação única nacional do ISS, com a tributação 
no destino, com a extinção a classificação de serviços que 
hoje existe, com uma alíquota única municipal, entre 2% e 
5%, com um sistema e uma guia de arrecadação nacional.

Jogo dos bilhões

As mais recentes revelações sobre os indicados por 
Bolsonaro para comandar a Petrobras jogam luz sobre as 
declarações do presidente da estatal, em fim de mandato, 
general Silva e Luna, a cerca das pressões do presidente da 
República: “Quero minha reputação íntegra”.

Rápidas

A Câmara Municipal de São Gonçalo (RJ) instituiu em 
seu calendário oficial as solenidades comemorativas ao 
Dia do Administrador, em 9 de setembro, uma iniciativa 
do CRA-RJ *** O cantor Fabio Ventura apresenta o show 
Toca Lulu, tributo a Lulu Santos, nesta quinta, às 19h,  no 
Américas Shopping (RJ) ***  Lecadô lança para a Páscoa 
a Torta Baby Brigadeiro Gourmet *** O Espaço Cuidar 
Bem fechou parceria com a Trupe Montessori - Centro de 
Desenvolvimento Infantil para capacitar a equipe multi-
disciplinar *** A Legião da Boa Vontade (LBV) e a Super 
Rádio Brasil (940AM), junto com o Supermercado Mega-
box, doou 1 tonelada de alimentos aos moradores do Rio 
de Janeiro atingidos pelas chuvas do final da semana pas-
sada. Quem quiser contribuir pode acessar lbv.org

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Áurea Dutra Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/ME Nº 40.659.067/0001-57 - NIRE 35.300.563.972

Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em 

Série Única, para Colocação Privada, da Áurea Dutra Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 
1 - Partes: Pelo presente instrumento, de um lado, Aurea Dutra Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., sociedade por ações de 
capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, n°153, 4° andar, Vila 
Nova Conceição, CEP 04543-120, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
n° 40.659.067/0001-57, e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob 
o NIRE n° 35.300.563.972, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); E, de outro lado, True Securitizadora 
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, n°48, 1º andar, conjunto 
11, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 12.130.744/0001-00, neste ato representada na forma de seu estatuto 
social, na qualidade de debenturista (“Debenturista” ou “Securitizadora”). Sendo a Emissora e a Debenturista doravante denominadas 
em conjunto como “Partes” e individual e indistintamente como “Parte”. II - Considerações Preliminares: a) A emissora emitiu 120.000 
(cento e vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie  quirografária, a ser convolada em espécie com garantia 
real, em série única, da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora, no valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) 
(“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o valor total de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (doravante denominadas 
“Debêntures”) de acordo com os termos e condições definidos no Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real em Série 
Única, para Colocação Privada, da Aurea Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Escritura de Emissão de Debêntures”), celebrado 
em 23 de junho de 2021, entre a Emissora e a Debenturista. b) Em decorrência da Escritura de Emissão de Debêntures, a Emissora 
obrigou-se, entre outras obrigações, a pagar à Debenturista, os valores previstos na Escritura e Emissão de Debêntures, incluindo a 
obrigação de pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração, bem como de todos e quaisquer outros direitos creditórios 
devidos pela Emissora por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas, 
penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e demais encargos contratuais e legais (“Créditos Imobiliários”). c) Por sua 
vez, a Debenturista, na qualidade de securitizadora, vinculou os Créditos Imobiliários aos certificados de recebíveis imobiliários da 
401ª série de sua 1ª emissão (“CRI”), por meio do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 401ª Série da 1ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A. celebrado em 23 de junho de 2021, entre a Debenturista e a 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações, com filial na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano n° 1052, 13° Andar, Sala 132 - Parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”). d) As Debêntures foram subscritas por meio da assinatura do respectivo boletim de 
subscrição, nos termos do Anexo VI Escritura de Emissão de Debêntures e serão integralizadas exclusivamente pela Debenturista, no 
âmbito de operação de securitização, na data da integralização dos CRI, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures. 
A integralização das Debêntures pela Debenturista está sujeita, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, ao atendimento 
de determinadas condições precedentes, dentre as quais (a) celebração da Escritura de Emissão de Debêntures pelos respectivos 
signatários e arquivamento na JUCESP; (b) comprovação da contratação de construtora para a realização das obras no Empreendimento 
Alvo, mediante a apresentação do respectivo contrato de construção devidamente celebrado e em vigor, sem prejuízo das demais 
condições precedentes previstas na cláusula 6.13.1 da Escritura de Emissão de Debêntures (“Condições Precedentes para a Primeira 
Integralização”), além das condições precedentes previstas na cláusula 6.13.2 da Escritura de Emissão de Debêntures (“Condições 
Precedentes para as Demais Integralizacões”). e) Resolvem as Partes aditar a Escritura de Emissão de Debêntures de modo a alterar 
as Condições Precedentes para a Primeira Integralização mencionadas nas considerações preliminares “d”, acima. f) As Partes, aqui 
signatárias, dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente instrumento, 
em especial a alteração de determinados itens das Condições Precedentes para a Primeira Integralização, cuja celebração, execução 
e extinção são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé. Resolvem, na melhor forma de direito, firmar o 
presente Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da 
Aurea Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Primeiro Aditamento”), mediante as seguintes cláusulas e condições. Ill - Cláusulas 
- Cláusula Primeira - Definições: 1.1. Os termos iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, e que não estiverem 
aqui definidos, terão sua definição na Escritura de Emissão de Debêntures. Cláusula Segunda - Alterações: 2.1. Pelo presente 
instrumento, resolvem as Partes: (i) Alterar a redação do item 6.13.1, alínea “a”, da Escritura de Emissão de Debêntures, com o objetivo 
de formalizar a alteração de referida Condição Precedente para a Primeira Integralização, a qual passará a prever a comprovação do 
protocolo na JUCESP da Escritura de Emissão de Debêntures; (ii) Excluir o item 6.13.1, alínea “i”, da Escritura de Emissão de 
Debêntures, mantendo-se inalterados o caput e as demais alíneas do item 6.13.1 da Escritura de Emissão de Debêntures. Isto posto, 
o item 6.13.1, da Escritura de Emissão de Debêntures passará a vigorar com a seguinte nova redação: “6.13.1. Condições Precedentes 
para a Primeira Integralização: A Primeira Integralização das Debêntures pela Debenturista está sujeita, nos termos do artigo 125 do 
Código Civil ao atendimento das seguintes condições (‘’Condições Precedentes para a Primeira Integralização”), as quais deverão ser 
cumpridas, em sua integralidade no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura desta Escritura, ou cujo 
atendimento poderá ser renunciado a critério da Debenturista, conforme venha a ser deliberado pelos Titulares dos CRI: (a) celebração 
desta Escritura pelos respectivos signatários e protocolo na JUCESP; (b) comprovação do protocolo na JUCESP da ata da Assembleia 
Geral Extraordinária da Emissora, que deliberou a respeito da emissão das Debêntures; (c) cumprimento das condições precedentes 
previstas no Contrato de Distribuição; (d) perfeita formalização de todos os Documentos da Operação, entendendo-se como tal a sua 
assinatura pelas respectivas partes, bem como a verificação dos poderes dos respectivos signatários dessas partes e eventuais 
aprovações necessárias para tanto; (e) emissão e recebimento pela Securitizadora de Opinião Legal, confirmando a validade e 
exequibilidade dos Documentos da Operação e da própria Operação de Securitização, tudo em termos satisfatórios para os Titulares 
dos CRI, a Securitizadora e o assessor legal contratado; (f) cumprimento pela Emissora de todas as exigências legais e contratuais 
aplicáveis para a celebração e formalização de todos os Documentos da Operação dos quais é partes; (g) seja verificada a inocorrência 
de inadimplemento, por parte da Emissora, das obrigações firmadas nesta Escritura, bem como inocorrência de qualquer Evento de 
Vencimento Antecipado, nos termos do Anexo VIII desta Escritura; (h) comprovação da contratação do Agente de Medição pela 
Emissora, nos termos do item 6.13.3, abaixo, mediante a apresentação do respectivo contrato devidamente celebrado e em vigor; 
(i) (excluído); (j) registro do Termo de Securitização na Instituição Custodiante da CCI; (k) obtenção do registro da Oferta Restrita dos 
CRI para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário na B3; (l) integralização de pelo menos 25.000 (vinte 
e cinco mil) CRI, da totalidade dos 120.000 (cento e vinte mil) CRI que serão emitidos pela Debenturista; (m) integralização dos CRI 
em volume suficiente para o pagamento da Primeira Integralização; e (n) recebimento pela Securitizadora de cópia eletrônica de todos 
os Documentos da Operação”. Cláusula Terceira - Registros: 3.1. Este Primeiro Aditamento deverá ser arquivado na JUCESP, 
conforme disposto no inciso II e no parágrafo 3º, do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações. 3.1.1. A Emissora deverá realizar o 
protocolo na JUCESP em até 05 (cinco) Dias Úteis da data de assinatura deste Primeiro Aditamento. 3.1.2. Todos e quaisquer custos 
incorridos em razão do registro deste Primeiro Aditamento na JUCESP serão de responsabilidade exclusiva da Emissora. Cláusula 
Quarta - Disposições Gerais: 4.1. Este Primeiro Aditamento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e 
seus sucessores a qualquer título. 4.2. Qualquer alteração a este Primeiro Aditamento somente será considerada válida se formalizada 
por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as Partes. 4.3. As Partes reconhecem este Primeiro Aditamento como título 
executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, incisos I e III da Lei n° 13.105 de 16 de março de 2015. 4.4. Ficam ratificadas todas 
as demais disposições constantes da Escritura de Emissão de Debêntures que não foram expressamente alteradas por este Primeiro 
Aditamento. Cláusula Quinta - Lei Aplicável e Foro: 5.1. Este Primeiro Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do 
Brasil. 5.2. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
deste Primeiro Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Estando assim, as Partes, 
certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em formato eletrônico, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que também o 
assinam. Emissora: Aurea Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.;  Nome: Leonardo de Carvalho Barbosa, Cargo: Diretor, CPF: 
112.258.507-11. Debenturista: True Securitizadora S.A.; Nome: Rodrigo Henrique Botani, Cargo: Diretor, CPF: 224.171.888-21; 
Nome: Bruno Ricardo Mancini Rovella, Cargo: Gerente Jurídico, CPF: 339.864.998-06; Testemunhas: Nome: Silvia Caroline Moi, 
CPF: 434.086.888-42; Nome: Gabriel Takashi Maeda, CPF: 350.857.778-32. JUCESP Debênture nº AD004234-1/001 em 24/03/2022. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNI: ‘Imobilidade preocupante’  
nos indicadores industriais 

Greve no 
Banco Central 
começa a 
preocupar

Um novo adiamen-
to em publica-
ções regulares, 

como o Relatório Focus, 
sempre divulgado nas se-
gundas-feiras, já é uma das 
consequências da greve dos 
servidores do Banco Cen-
tral iniciada na sexta-feira 
(1º) por reajuste salarial.

O Focus, seleciona indi-
cadores (Indeco), reunindo 
o movimento do mercado 
de câmbio no Brasil e as 
operações cambiais do BC, 
além do índice de commo-
dities (IC-Br). A paralisação 
também atingiu o Relatório 
de Poupança, que é publica-
do mensalmente no quarto 
dia útil do mês e que deveria 
sair nesta quarta-feira (6).

A continuidade dos ser-
viços essenciais, no entanto, 
não abrange os pagamentos 
realizados com Pix mas o 
sindicato da categoria alerta 
que a greve pode prejudicar 
o meio de pagamento, o que 
ainda não aconteceu. “O Pix 
e outras atividades do BC 
não se encontram dentro do 
escopo da lei dos serviços 
essenciais. Portanto, a greve 
poderá interromper parcial-
mente o Pix e a distribuição 
de moedas e cédulas”, afir-
mou em nota o Sinal.

Faturamento e emprego recuam; índice de horas trabalhadas cresceu

De todos os índi-
ces analisados 
pela Confedera-

ção Nacional da Indústria 
(CNI) para a composição 
dos Indicadores Industriais 
de fevereiro, apenas o rela-
tivo a horas trabalhadas na 
produção apresentou cres-
cimento, na comparação 
com janeiro. Segundo a en-
tidade, os índices relativos 
a faturamento e emprego 
recuaram, interrompendo a 
sequência de três altas con-
secutivas.

Para a CNI, o resultado 
mostra “desaceleração do 
setor”. Os demais índices 
analisados pela confede-
ração não apresentaram 
grandes variações, o que, 
segundo a equipe técnica 
da entidade, representa uma 
“imobilidade preocupante 
para a atividade econômi-
ca”.

O faturamento real da 
indústria de transforma-

ção recuou 0,2% em fe-
vereiro de 2022, na com-
paração com janeiro (série 
livre de efeitos sazonais). 
“O recuo ocorre após três 
altas consecutivas, perío-
do no qual o faturamento 
havia crescido 5,7%. Na 
comparação com fevereiro 
de 2021, o faturamento re-
gistra queda de 5%”, diz o 
levantamento.

Emprego

O emprego industrial 
manteve-se “praticamente 
estável”, segundo a CNI, 
apresentando recuo de 
“apenas 0,1%” na com-
paração com janeiro. No 
somatório dos três meses 
anteriores esse índice havia 
crescido 0,8%. Na com-
paração com fevereiro de 
2021, o emprego aumentou 
2,9%”.

Já as horas trabalhadas 
na produção registraram 

crescimento de 1,4%, na 
comparação entre fevereiro 
e janeiro. “O índice volta a 
crescer após o pequeno re-
cuo do mês anterior (-0,2%) 
e passa a registrar três altas 
nos últimos quatro meses, 
totalizando crescimento 
de 3,8% no período”, in-
forma a CNI. A entidade 
acrescenta que o total de 
horas trabalhadas na pro-
dução em fevereiro de 2022 
é 2,1% acima do registrado 
em fevereiro de 2021.

O rendimento médio real 
dos trabalhadores da indús-
tria caiu 0,1% entre janei-
ro e fevereiro de 2022. Na 
comparação com fevereiro 
de 2021, o rendimento do 
trabalhador teve, na média, 
uma pequena alta, de 0,7%, 
enquanto a inflação medida 
no período (12 meses), se-
gundo o IBGE, ficou em 
10,54%.

A massa salarial da in-
dústria de transformação 

apresentou estabilidade no 
período janeiro-fevereiro de 
2022. Na comparação com 
fevereiro de 2021, este ín-
dice registrou alta de 3,5%. 
Segundo a Agência Brasil, 
a Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) ficou es-
tável registrando 81%. Na 
comparação com fevereiro 
de 2021, entretanto, regis-
trou alta de 0,4 ponto per-
centual.

Na avaliação do geren-
te de Análise Econômica 
da CNI, Marcelo Azeve-
do, a “imobilidade” desses 
indicadores é algo “preo-
cupante para a atividade 
econômica”. Segundo ele, 
o desempenho do setor 
industrial precisa melhorar 
para recuperar as quedas de 
2021 e 2020. Os resultados, 
no entanto, não mostram 
que essa trajetória de re-
cuperação era sustentável, 
complementou o econo-
mista.
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Reorganização societária: 
como funciona?
Por Umberto Tedeschi

A reorganização societária desempenha um papel cru-
cial na vida de muitas empresas. Ela ocorre por meio 

de uma modificação na estrutura de determinado tipo de 
sociedade, no caso, uma empresa. Essa alteração tem como 
objetivo atender aos interesses dos acionistas e investido-
res, além de alterar e adaptar a empresa a novas formas de 
atuar dentro do mercado. 

Em geral elas são necessárias em fusões e aquisições, 
fusão reversa, joint venture e aliança estratégica. Nesses 
casos, todos os processos precisam ser monitorados, fisca-
lizados e aprovados pelo Cade (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica), vinculado ao Ministério da Justiça. 
O órgão tem como missão zelar por um mercado com livre 
concorrência, evitando abusos e outras ações que prejudi-
quem a ordem econômica.

Segundo apuração da Dealogic, até julho de 2021 foram 
gastos US$ 52,1 bilhões em fusões e aquisições no País, su-
perando o ano inteiro de 2020, que foi de US$ 45,9 bilhões. 
Esses dados mostram que muitas empresas fizeram ou pre-
cisam fazer uma reorganização societária. Abaixo estão al-
guns exemplos de fusões e aquisições realizadas neste ano.

Um dos maiores negócios de 2021 foi a aquisição feita 
pelo Grupo Soma da Hering, anunciada em abril. O valor 
de R$ 5 bilhões foi maior que o oferecido pela Arezzo, que 
também estava na disputa. Outro destaque foi a fusão entre 
as gigantes de saúde Hapvida e NotreDame Intermédica, 
criando uma empresa líder no mercado nacional de convê-
nios médicos com receita combinada de R$ 18,2 bilhões e 
mais de 13,6 milhões de usuários.

E quem pensa que fusões e aquisições são exclusividade 
de empresas gigantes, se engana. Pequenas e médias em-
presas também efetuam esse tipo de operação. Antes de 
embarcar em uma reorganização societária, é essencial ter 
uma compreensão sólida do valor dos ativos da compa-
nhia. Suposições incorretas podem custar caro caso seja 
adotada uma estratégia equivocada.

Se a estratégia de reestruturação corporativa incluir uma 
transação – como nas fusões e aquisições e estratégias de 
desinvestimento – uma avaliação será necessária para es-
tabelecer o valor da empresa ou dos ativos afetados pela 
reorganização.

Geralmente a avaliação apenas do mercado pode ser 
suficiente, se a organização adquirente espera obter lu-
cro com o negócio. O mesmo pode ser verdadeiro para 
uma fusão reversa, em que a empresa privada terá acesso 
à listagem na bolsa de valores. Na maioria dos outros 
casos, entretanto, uma análise mais definitiva do valor 
será necessária.

Uma reorganização societária tem a mesma dificuldade 
de reorganizar um pequeno país. O processo deve ser re-
alizado com sensibilidade, estratégia e visão. E nem sem-
pre as empresas participantes têm o tempo e a expertise 
necessários para dar conta de todos os processos e etapas 
necessárias.

Mas mesmo as estratégias de reestruturação corporativa 
que não envolvem transações se beneficiam com a contra-
tação de uma consultoria. Sozinho é difícil determinar qual 
será a melhor estratégia, não importa a situação. 

Um conjunto de especialistas será capaz de planejar o 
passo a passo, envolvendo todos os interessados e orien-
tando-os para uma estruturação organizacional melhor e 
mais eficiente. Você arriscaria o futuro da sua empresa des-
sa maneira?

Umberto Tedeschi é CEO da Abile Consulting Group, embaixador da Leader 
X e chairman of  the board da Agência Brasileira de Inovação e Desenvolvimento 

Sustentável (Abids).
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CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A
CNPJ/MF Nº 07.792.269/0001-05

NIRE Nº 33.3.0030564-5

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JULHO DE 2021, AS 14 HORAS

ACIONISTAS Nº AÇÕES-ON %
B.D.C.A Participações e 
Investimentos S.A. 697.164 10
M.A.C.A III Participações 
e Investimentos S.A. 6.274.468 90

Total 6.971.632 100

Itaguaí, 12 de julho de 2021
BRUNO DA COSTA ABADE – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA; MARCO 
AURELIO DA COSTA ABADE – SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA. 

Simplificação de cessão de 
cotas traz vantagens e riscos
Menos burocracia, mas negócio perde o sigilo e complica na Receita

Por Gilmara 
Santos

Uma alteração rea-
lizada pelo DREI 
(Depar tamento 

de Registro Empresarial e 
Integração) permite que os 
contratos de cessão de quo-
tas possam ser arquivados 
nas Juntas Comerciais sem 
a necessidade de mudança 
no contrato social da em-
presa. O objetivo é facili-
tar o processo e, invés de 
realizar diversas alterações 
contratuais para ceder as 
quotas, os sócios podem 
simplesmente protocolar os 
contratos de cessão e, após 
um tempo, arquivar uma 
única alteração contratual.

Traçando uma compara-
ção com o registro imobiliá-
rio, explica a Junta Comercial 
de São Paulo por meio da 
sua assessoria de imprensa, 
o contrato de cessão se equi-
para ao contrato de compra e 
venda de imóvel.

Apesar de beneficiar o 
processo de transferência 
das cotas, a advogada Mu-

riel Waksman, uma das só-
cias do escritório Tognetti 
Advocacia, considera que 
a medida deve ser adotada 
com cautela. “Alteração do 
contrato social acaba sen-
do deixada de lado por esse 
enunciado, e isso pode ser 
problemático”, diz.

Ela destaca que sem a 
atualização do cadastro 
pode ter confusão jurídica 
em relação aos impostos. 
“Existe uma integração en-
tre o sistema da Junta Co-
mercial e da Receita Federal, 
quando a empresa apresen-
ta uma alteração contratual, 
automaticamente já é dada a 
entrada na Receita Federal, 
e a atualização na Junta já 
atualiza também na Receita. 
Sem a necessidade da alte-
ração contratual, o sistema 
da Receita acaba não refle-
tindo o quadro de sócios da 
companhia”, diz a advoga-
da ao destacar que isso po-
de ter impacto em caso de 
cobranças tributárias.

O advogado André Câ-
mara, do escritório Benício 
Advogados Associados, ex-

plica que, caso não haja uma 
previsão contrária no contra-
to social, a cessão de quotas 
de uma sociedade limitada, 
seja de forma total ou parcial, 
poderá ser feita a quem seja 
sócio (independentemente 
de anuência dos demais) 
ou a estranho (se não hou-
ver oposição de titulares de 
mais de ¼ do capital social), 
por meio de instrumento de 
cessão de quotas, o qual de-
verá ser averbado junto ao 
registro da sociedade, dis-
pensando a alteração do con-
trato social.

O advogado destaca que 
a novidade passou a ser 
vista em geral com bons 
olhos pelas empresas, pois 
simplificou o procedimen-
to do registro de cessão de 
quotas, dispensando a ne-
cessidade de elaboração de 
uma alteração contratual es-
pecífica para essa finalidade, 
com seu posterior registro 
na Junta Comercial.

A principal vantagem, 
diz ele, está no fato de essa 
novidade contribuir com a 
conclusão do negócio jurí-

dico de cessão de quotas a 
terceiros não sócios mesmo 
em caso de haver oposição 
por parte de algum sócio.

“Um aspecto negativo está 
no fato de que a averbação 
do instrumento de cessão de 
quotas dará publicidade ao 
seu teor, e nem sempre os 
cedentes e cessionários dese-
jam que os demais sócios ou 
o público em geral tenham 
conhecimento das condições 
comerciais da negociação. A 
alteração contratual, por sua 
vez, não costuma trazer os 
aspectos comerciais do ne-
gócio jurídico, dando maior 
privacidade aos contratantes. 
Recomendamos, portanto, 
que, caso se pretenda man-
ter a discrição sobre as con-
dições comerciais da cessão, 
seja realizado o procedimen-
to tradicional, com o regis-
tro da alteração contratual, e 
mantendo-se o instrumento 
particular de cessão (como, 
por exemplo, um contrato 
de compra e venda de quo-
tas) sob o poder apenas das 
partes contratantes”, sugere 
o advogado.

Busca por voos internacionais cresceu em março

Sim Pro Samba de volta no dia 8

Dados do estudo 
Tendências de 
Buscas de Viagens 

do buscador Kayak revelam 
um aumento de até 70% no 
volume de buscas por voos 
para destinos internacionais 
no Brasil. Em 5 de março, 
o volume dessas buscas es-
tava 34% abaixo dos níveis 
pré-pandêmicos, mas subiu 
para -10% em 23 de março, 
ou seja, um aumento de 24 
pontos percentuais. O índi-
ce é atualizado diariamente 
e pode apresentar variações 
para mais ou para menos.

No mesmo período ci-
tado acima, o volume de 
buscas por voos nacionais 
passou de 43% acima de 
níveis pré-pandêmicos para 

13%, queda de 30 pontos 
percentuais. Nesse quesito, 
a tendência de crescimen-
to começou a aparecer em 
abril de 2021, enquanto o 
volume de buscas de voos 
para o exterior só suplan-
tou níveis pré-pandêmicos 
em setembro do mesmo 
ano, oscilando desde então. 
Nota-se a variação dia a dia, 
com as atualizações, mas as 
buscas para voos nacionais 
continuam acima de níveis 
pré-pandêmicos, enquan-
to as buscas internacionais 
ainda não chegaram lá.

O Kayak analisa mais 
de um bilhão de buscas 
de voos domésticos e para 
destinos internacionais. De 
destinos com as maiores 

quedas anuais nas buscas 
até aqueles que já estão em 
recuperação, a ferramenta 
de Tendências de Buscas de 
Viagens apresenta os dados 
mais recentes sobre viagens 
aéreas, que representam o 
volume de buscas de voos 
no país de origem listado e 
são atualizados diariamente 
para refletir as tendências 
no interesse dos viajantes e 
como ela vai mudando.

Para Gustavo Vedovato, 
Country Manager do Kayak 
no Brasil, há muitas variá-
veis que devem ser consi-
deradas para avaliar tanto o 
volume de buscas quanto a 
composição dos preços das 
passagens aéreas. “Oferta e 
procura, baixa ou alta tem-

porada, antecedência de 
compra, variações cambiais, 
preço do combustível de 
aviação, adaptações da ma-
lha aérea pelas companhias, 
entre outros, são pontos 
que pesam na indústria”, 
diz o executivo.

No que diz respeito aos 
preços médios das passa-
gens aéreas, quase todos os 
10 destinos mais buscados 
no Brasil e no exterior apre-
sentaram aumento em mar-
ço, com relação a fevereiro. 
A pesquisa apurou buscas 
de 1º a 15 de março de 2022 
no Kayak em comparação 
com as mesmas datas em 
fevereiro de 2022, para via-
gens até 31 de dezembro de 
2022.

Com baixo risco de con-
tágio por Covid-19 na 

cidade do Rio, os eventos 
voltam a acontecer. E, des-
sa forma, o Sim Pro Samba: 
O Samba dxs Professorxs 
retorna com sua roda de 
samba, nesta sexta-feira (dia 
8/4/2022), a partir das 18h30.

Há quase um ano que 
não acontece o Sim Pro 
Samba. O último evento 
foi produzido online, pelo 
YouTube, no qual reveren-
ciou o centenário do mestre 
Paulo Freire.

Quem comandará a ro-
da é o grupo Nabêra, com 
muito samba de raiz, de re-
sistência, samba de roda e 
samba-enredo.

Os amantes do samba vão 
poder matar as saudades da 
cerveja gelada, de bater aque-

le papo gostoso, falar de po-
lítica, da nossa educação, do 
dia-a-dia do mundo e do país.

Importante repetir: o ris-
co de contágio de covid-19 
é muito baixo na cidade do 
Rio atualmente. De acordo 
com a Secretaria de Saúde 
do município, nesta segun-
da-feira (4/4) estão interna-
das apenas 13 pessoas.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o total de mortes 
registradas no país desde o 
início da pandemia alcan-
çou 660.312. Nas últimas 
24 horas, foram registrados 
165 óbitos. É preciso consi-
derar que a média de mor-
tes, em abril do ano passa-
do, chegou a mais de 2.500.

Segundo a produção do 
Sim Pro Samba, o respeito é 
grande, por isso nem pensar 

em abusar. Os protocolos 
sanitários serão respeitados. 
Proteção é tudo!

O convite está feito a to-
dos os amantes do samba. 
Sim Pro Samba, nesta sex-
ta-feira, gratuito, para quem 
quiser cantar e sambar com 
muita saúde, vacina, másca-
ra e álcool em gel.

O Sim Pro Samba é uma 
produção da 1003 Artes e 
tem apoio do Sinpro-Rio.

A roda de samba aconte-
ce na Praça dxs Professorxs, 
Rua Pedro Lessa, S/N, no 
Centro (em frente ao nº 35). 
A Praça dxs Professorxs fi-
ca perto da estação do me-
trô da Cinelândia.
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MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
Em organização

Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima realizada em 11 de janeiro de 2021
No dia 11 (onze) do mês de janeiro de 2021, às 09h00 (nove) horas, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, CEP 22250-040, reuniram-se em primeira convocação, os fundadores da Modal Controle Participações 
S.A. (a “Companhia”), subscritores da totalidade das ações emitidas pela Companhia nesta data, tornando, portanto, 
desnecessárias as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Por 
indicação dos presentes, foi escolhido o Sr. Cristiano Maron Ayres para presidir os trabalhos, que convidou a Sra. Ana 
Paula Moraes Venancio Amaral para secretariá-los. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a constituição da Companhia; 
(ii) a fixação do capital  social da Companhia;  (iii) a aprovação do Estatuto Social da Companhia; e  (iv) a eleição 
dos membros da Diretoria. Deliberações: (i) Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após verificar a regularidade da 
instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, comunicando ter em mãos o projeto do Estatuto Social da Modal 
Controle Participações S.A., nos termos do Anexo I, já de conhecimento de todos, porém, cujo teor foi lido a todos 
os presentes; (ii) De acordo com o Boletim de Subscrição, na forma do Anexo II à presente Ata, o capital social da 
Companhia será de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 
(iii) Esclareceu o Sr. Presidente que o valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito, na 
forma do item (ii) acima, já se encontrava integralizado pelo subscritor, na forma da Lei; (iv) Terminada a leitura do 
projeto do Estatuto Social, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou oposições, 
esclarecendo o Sr. Presidente, por consequência, que  tendo sido finalizadas  todas as  formalidades  legais estava 
definitivamente constituída, para  todos os fins de direitos, a sociedade por ações, que girará sob a denominação 
social de Modal Controle Participações S.A. (v) A seguir, por unanimidade dos presentes, elegeram os Diretores da 
Companhia, todos com mandato de 03 (três) anos, iniciando-se na presente data e vigendo até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2024, permitida a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a saber: (a) Na condição de 
Diretores Executivos:  (1) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, solteiro, convivente 
em união estável com pacto de separação de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 10.879.451-2, 
expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, residente e domiciliado na Rua Ministro Artur 
Ribeiro, nº 243, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-230; e (2) Eduardo Centola, brasileiro, nascido 
em 23 de março de 1968, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da 
carteira de identidade nº 9.979.162-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e 
domiciliado na Rua Maestro Elias Lobo, nº 273, Jardim Europa, São Paulo, SP, CEP 01433-000. (b) Na condição de 
Diretora Operacional, a Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral, brasileira, nascida em 03 de dezembro de 1975, 
casada sob o regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade nº 081340/O-8, 
expedida pelo CRC/RJ,  inscrita no CPF sob o nº 069.306.917-12, residente e domiciliada na Rua Conde de Irajá, 
nº 420, apto. 202, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22271-020. (vi) Os Diretores da Companhia, independente 
da  função  executiva  ou  operacional,  serão  divididos,  para  fins  de  governança  corporativa  e  representação  da 
Companhia, em grupos denominados A e B, de acordo com a tabela abaixo, cujo racional obedece ao viés de atuação 
dos  Diretores,  permitindo maior  especificidade,  objetividade  e  eficiência  nos  processos  de  tomada  de  decisão  e 
representação da Companhia.

DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
DIRETORES GRUPO A DIRETORES GRUPO B

Eduardo Centola Cristiano Maron Ayres
Ana Paula Moraes Venancio Amaral

(vii) Os membros da Diretoria ora eleitos assinam, neste ato, os respectivos Termos de Posse, que integram a presente 
Ata na forma do Anexo IV e que serão lavrados no correspondente Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria 
da Companhia no prazo de 30 (trinta) dias seguintes contados da realização da presente Assembleia, em conformidade 
com o disposto no parágrafo 1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.). Ficou estabelecido que à Diretoria não 
caberão  honorários  ou  remuneração,  exceto  se  de  outra  forma  vier  a  ser  deliberado  em  Assembleia  Geral. 
Declarações: Os Diretores eleitos declararam, para os devidos fins, nos termos do disposto no Artigo 147, §1º da Lei 
das S.A., que não estão incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividade mercantil. Encerramento: 
Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como 
ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata em livro próprio, nos 
termos do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de 
Janeiro, 11 de janeiro de 2021. Cristiano Maron Ayres (Presidente) e Ana Paula Moraes Venancio Amaral (Secretária). 
Mesa: Cristiano Maron Ayres (Presidente); Ana Paula Moraes Venancio Amaral (Secretária). Visto do Advogado: 
Gabriela Brandão Mirando Rebelo - OAB/SP nº 185.292. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o 
Arquivamento em 15/01/2021 sob o número 33300336656. a) Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. 
Anexo I - (a Ata de Assembleia Geral de Constituição da Modal Controle Participações S.A. realizada em 11 de janeiro 
de 2021). Estatuto Social da Modal Controle Participações S.A. - Em organização. Capítulo I - Denominação 
Social, Sede e Prazo de Duração - Art. 1º. Modal Controle Participações S.A. (a “Companhia”), é uma sociedade 
constituída sob a  forma de sociedade por ações de capital  fechado e é regida pelo presente Estatuto Social e as 
disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações (a “Lei das S.A.”). 
Art. 2º. A Companhia tem sede e foro no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, 
nº 501, 5º andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 
22250-040, podendo, a critério da Assembleia Geral e respeitadas as prescrições legais, abrir, instalar ou encerrar 
filiais, com o objetivo de desenvolver suas atividades na forma e limites aqui definidos. Art. 3º. A Companhia tem por 
objeto social a realização de investimentos em empreendimentos e participação no capital social de outras pessoas 
jurídicas, sediadas no Brasil ou no exterior, na condição de sócia, acionista e/ou quotista, com recursos próprios ou 
incentivados, inclusive, mas não limitado, à participação no capital social de instituições financeiras. Parágrafo Único. 
A Companhia poderá dedicar-se a todas as atividades que, direta ou indiretamente, se relacionem com seu objeto 
social e que sejam convenientes aos interesses sociais. Art. 4º. A Companhia vigorará por prazo indeterminado de 
duração. Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º.  O  capital  social  da  Companhia  é  de  R$  1.000,00  (mil 
reais) dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Art. 6º. As ações são indivisíveis 
perante a Companhia que reconhece apenas 1 (um) proprietário para cada uma delas, aplicando-se, quanto aos 
casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições do Parágrafo Único do artigo 28 da Lei das 
S.A. Art. 7º. Observadas as condições previstas neste Estatuto Social e na legislação aplicável, cada ação ordinária 
dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Art. 8º. A Assembleia Geral que autorizar o aumento 
de capital social, mediante a subscrição de novas ações, disporá acerca das determinações a serem observadas 
quanto ao preço e prazo de subscrição. Art. 9º. Nos termos do Artigo 30 da Lei das S.A., a Companhia poderá adquirir 
suas próprias ações para permanência em tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, 
podendo ainda efetuar sua posterior alienação ou cancelamento. Capítulo III - Assembleias Gerais - Art. 10. A 
Assembleia Geral  tem poderes para decidir  todos os negócios relativos à Companhia, e  tomar as resoluções que 
julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sem prejuízo de sua administração pela Diretoria nos termos ora 
previstos. Parágrafo Único. Toda e qualquer matéria submetida a aprovação da Assembleia Geral, dependerá do 
voto afirmativo de acionistas representando a maioria absoluta do capital social votante da Companhia. Art. 11. As 
Assembleias Gerais serão  realizadas na sede social da Companhia ordinariamente, dentro dos 4  (quatro) meses 
seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência previstas na Lei 
das S.A. e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas ou forem 
a estes submetidos, bem como nos casos previstos na Lei das S.A. ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. As 
Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria, por qualquer de seus Diretores, na forma prevista pelo Artigo 
124 da Lei das S.A., mediante publicação de anúncio por 3 (três) vezes, contendo o local, data e hora, forma de 
participação e a ordem do dia detalhada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, em primeira convocação e, 
em segunda, com antecedência de 5 (cinco) dias. Parágrafo Segundo. Não obstante as disposições do Parágrafo 
Primeiro  acima,  serão  consideradas  como  tendo  sido  devidamente  convocadas  as  Assembleias  Gerais  a  que 
compareçam todos os acionistas da Companhia. Parágrafo Terceiro. As Assembleias Gerais serão presididas por 
quaisquer dos acionistas presentes escolhidos por aclamação. Caberá ao Presidente da Assembleia indicar o 
Secretário. Capítulo IV - Diretoria - Art. 12. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por no 
mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores, sendo até 6 (seis) Diretores Executivos e os demais denominados 
Diretores Operacionais, o quais poderão ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral e 
destituíveis por ela a qualquer tempo, todos com prazo de mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Art. 13. Não 
obstante a eventual expiração do prazo de 3 (três) anos de seu mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos 
até a posse dos novos Diretores regularmente eleitos em Assembleia Geral. Art. 14. A investidura dos Diretores far-
se-á por termo a ser transcrito no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria e assinado pelos respectivos 
Diretores. Parágrafo Primeiro. Nos casos de impedimento temporário ou falta de qualquer um dos Diretores 
Operacionais,  substitui-lo-á,  provisoriamente,  o Diretor  que  for  escolhido  pelos Diretores Executivos. No  caso  de 
impedimento temporário ou falta de Diretores Executivos que importe em vacância na Diretoria Executiva, a nomeação 
provisória de um ou mais novos Diretores Executivos far-se-á por eleição em Assembleia Geral. Caso a vacância da 
Diretoria  Executiva  se  dê  por  impedimento  definitivo,  renúncia  ou  morte,  caberá  ainda  à  Diretoria  Executiva,  a 
convocação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da Assembleia Geral para eleição dos substitutos que completarão o 
mandato vigente. Parágrafo Segundo. À Diretoria não caberão honorários ou remuneração, exceto se de outra forma 
vier a ser deliberado em Assembleia Geral. Art. 15. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos 
negócios sociais para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto 
social, observado o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. Compete  aos Diretores Executivos  (i)  a 
direção dos negócios da Companhia, supervisionando suas operações e acompanhando seu andamento; 
(ii)  recomendar  a  destinação  dos  resultados  do  exercício,  quando  reunidos  em  Reunião  da  Diretoria  Executiva; 
(iii) fixar as atribuições e fiscalizar a gestão dos Diretores Operacionais; e (iv) deliberar acerca da remuneração fixa e 
variável  dos  colaboradores  da  Companhia,  exceto  pela  Diretoria.  Parágrafo Segundo. Compete aos Diretores 

Operacionais (i) coordenar a execução dos negócios e atividades da Companhia, auxiliando os Diretores Executivos; 
(ii) conduzir as atividades cotidianas da Companhia, na forma estabelecida pelos Diretores Executivos; e (iii) elaborar, 
estabelecer e submeter para aprovação da Diretoria Executiva políticas internas, bem como relatórios sobre assuntos 
internos  que  devam  ser  de  conhecimento  da  Diretoria  Executiva. Parágrafo Terceiro.  Para  fins  de  governança 
corporativa e de representação da Companhia, os Diretores Executivos e os Diretores Operacionais serão divididos 
em grupos A e B, sendo a  referida designação  realizada pela Assembleia Geral e constará da Ata que eleger ou 
reeleger os respectivos diretores, bem como de seus termos de posse, podendo ainda ser alterada mediante a 
realização  de  nova Assembleia Geral. Parágrafo Quarto. Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e 
representação da Companhia, esta deverá ser representada, como condição de validade, de acordo com as alíneas 
“a”, “b” “c” ou “d” abaixo, respeitadas as restrições dos Parágrafos Quinto e Sexto deste Artigo 15. (a) por 1 (um) Diretor 
do Grupo A em conjunto com 1 (um) Diretor do Grupo B; (b) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um 
procurador devidamente nomeado; (c) por dois procuradores devidamente nomeados; ou (d) por um procurador com 
poderes específicos expressamente autorizado a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato. 
Parágrafo Quinto. Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a 
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes 
deverá ser um Diretor Executivo, excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela alínea 
“a” do Parágrafo Quarto acima. Parágrafo Sexto. A outorga das procurações em nome da Companhia somente será 
válida se forem obedecidas as regras de representação previstas na alínea “a” do Parágrafo Quarto acima, devendo, 
necessariamente, um dos diretores que representem a Companhia na outorga das procurações ser Diretor Executivo. 
As  procurações  terão  prazo  de  vigência  de  1  (um)  ano,  com  exceção  daquelas  para  fins  judiciais. Art. 16. São 
expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos dos Diretores, 
procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos aos 
determinados pelo objeto social ou que não tenham sido especificados nos mandatos conferidos, tais como, mas não 
limitados, a outorga de fianças, avais ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto se houver aprovação 
expressa dos acionistas, em Assembleia Geral, observado o disposto no Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. 
Parágrafo Único. Sempre que ocorrer violação ao disposto no “caput”, os atos praticados serão nulos de pleno direito 
em  relação  à  Companhia,  acarretando,  também,  a  responsabilidade  solidária  dos  Diretores,  procuradores  ou 
funcionários envolvidos. Art. 17. A Diretoria Executiva e a Diretoria Operacional  têm a  faculdade de  reunir-se em 
reuniões unas, denominadas Reuniões da Diretoria ou em reuniões apartadas, denominadas Reuniões da Diretoria 
Executiva e Reuniões da Diretoria Operacional,  respectivamente. Parágrafo Primeiro. As Reuniões previstas no 
Artigo 17 acima serão realizadas sempre que considerado necessário para decidir sobre qualquer assunto de 
competência de quaisquer das Diretorias ou ainda, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos 
Diretores, bem como noutros casos previstos neste Estatuto Social. Parágrafo Segundo. As Reuniões, seja qual for 
a modalidade, serão convocadas mediante notificação pessoal aos diretores (Executivos e/ou Operacionais, conforme 
demandar a Reunião), que deverão, necessariamente, conter a pauta dos assuntos a serem discutidos, ainda que de 
forma  resumida. As  notificações  pessoais  serão  efetuadas  por meio  de mensagem  eletrônica  (e-mail),  com  pelo 
menos 8 (oito) dias de antecedência da realização da Reunião. Parágrafo Terceiro. Não obstante as disposições do 
Parágrafo Segundo acima serão consideradas como tendo sido devidamente convocadas as Reuniões a que 
compareçam (i) todos os Diretores da Companhia, no caso de reuniões unas de Diretoria; (ii) todos os Diretores 
Executivos, no caso de reuniões da Diretoria Executiva; e (iii) todos os Diretores Operacionais, no caso de reuniões 
da Diretoria Operacional. Parágrafo Quarto. Nas Reuniões da Diretoria Executiva, cada Diretor Executivo terá direito 
a um voto, sendo que as matérias serão decididas por maioria absoluta. Parágrafo Quinto. Nas Reuniões da Diretoria 
Operacional, cada Diretor Operacional  terá direito a um voto, sendo que as matérias serão decididas por maioria 
absoluta. Parágrafo Sexto. Nas Reuniões da Diretoria, cada Diretor terá direito a um voto, sendo que as matérias 
serão decididas por maioria absoluta. Não obstante, os votos da Diretoria Executiva, nos termos do Parágrafo Quarto 
deste Artigo 16, prevalecerão sobre aqueles da Diretoria Operacional em caso de desacordo. Capítulo V - Conselho 
Fiscal - Art. 18.  A  Companhia  terá  um  Conselho  Fiscal,  de  funcionamento  não  permanente,  composto  por 
03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, com mandato unificado de 01 (um) ano, 
permitida a  reeleição,  sendo seus membros eleitos pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho Fiscal não 
receberão honorários ou qualquer tipo de remuneração, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. 
Parágrafo Primeiro. A  instalação  do  Conselho  Fiscal  far-se-á  por  deliberação  da Assembleia  Geral,  nos  casos 
previstos pela legislação aplicável em vigor. Parágrafo Segundo.  O  Conselho  Fiscal,  quando  instalado,  terá  as 
atribuições e poderes que a Lei lhe confere. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e 
Resultados - Art. 19. O exercício social terá a duração de 01 (um) ano, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se 
em 31 de dezembro de cada ano. Art. 20. Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei das S.A. Art. 21. A Diretoria Executiva poderá 
determinar o  levantamento de demonstrações  financeiras em períodos  semestrais,  trimestrais  e/ou mensais e os 
acionistas reunidos em Assembleia Geral, deliberarão sobre a destinação dos resultados da Companhia apurados nas 
referidas demonstrações financeiras, respeitado o disposto no Artigo 204 da Lei das S.A. Parágrafo Único. A qualquer 
tempo,  os  acionistas  reunidos  em  Assembleia  Geral,  poderão  deliberar  sobre  a  distribuição  de  dividendos 
intermediários, existentes na conta de lucros acumulados, ou de reservas de lucros existentes nas demonstrações 
financeiras  levantadas em período anual, semestral,  trimestral e/ou mensal, observado o disposto na Lei das S.A. 
Art. 22. A Diretoria Executiva poderá fixar o montante dos juros a serem pagos ou creditados aos acionistas, a título 
de juros sobre o capital próprio, respeitado o disposto na legislação aplicável. Art. 23. Os dividendos intermediários e 
os juros sobre o capital próprio serão sempre considerados como antecipação do dividendo obrigatório previsto no 
Artigo 202 da Lei das S.A. Art. 24. Do resultado do exercício e/ou das demonstrações financeiras intermediárias serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. 
Art. 25. Do lucro líquido ou das demonstrações financeiras intermediárias levantadas nos termos da Lei das S.A. e de 
acordo com as regras previstas neste Estatuto Social, serão deduzidos sucessivamente: (a) 5% (cinco por cento) para 
a constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no artigo 193, 
§ 1º, da Lei das S.A.; (b) 1% (um por cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, calculado 
na forma da Lei das S.A.; e (c) o saldo que resultar terá o destino que lhe for dado pelos acionistas em Assembleia 
Geral, após ouvida a Diretoria da Companhia. Art. 26. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário 
tomada em Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, 
dentro do mesmo exercício. Capítulo VII - Disputas e Controvérsias - Art. 28. Qualquer controvérsia, disputa ou 
litígio que venha a surgir entre os Acionistas e a Companhia, que não seja resolvida amigavelmente no prazo de 
30 (trinta) dias após o recebimento de notificação por escrito a ser encaminhada de uma Parte para a outra Parte (a 
“Notificação de Conflito”) será dirimida por meio de arbitragem final e vinculante a ser administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“CAM-CCBC”) de acordo com o regulamento de 
arbitragem da CAM-CCBC (o “Regulamento”) a qual será conduzida na capital do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 
Primeiro. A arbitragem será realizada por tribunal composto de um árbitro designado por uma das Partes e um árbitro 
indicado pela outra Parte e de um presidente designado pelos árbitros indicados pelas Partes (o “Tribunal Arbitral”). 
Parágrafo Segundo. As  Partes  terão  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  contados  do  recebimento  da  notificação  da 
CAM-CCBC para designarem seus respectivos árbitros. Caso alguma das Partes não designe seu respectivo árbitro 
dentro do prazo estipulado o mesmo será designado pelo presidente da CAM-CCBC. A seleção do presidente deverá 
ser realizada em até 30 (trinta) dias após a nomeação do segundo árbitro. Caso o terceiro árbitro não seja designado 
no  período  especificado,  o  mesmo  será  designado  de  acordo  com  o  Regulamento  da  CAM-CCBC.  Parágrafo 
Terceiro. A decisão dos árbitros que poderá incluir juros e correção monetária, será uma decisão final e exequível em 
qualquer jurisdição competente por qualquer uma das Partes. Parágrafo Quarto. A arbitragem deverá ser conduzida 
e concluída com a maior celeridade possível, de acordo com o presente Contrato, o Regulamento da CAM-CCBC e a 
Lei de Arbitragem. Parágrafo Quinto. A Parte vencedora no procedimento de arbitragem deverá ser reembolsada 
pelos honorários advocatícios, custos com peritos e demais custos relativos a esse procedimento, a não ser que o 
Tribunal Arbitral determine de outra forma. Parágrafo Sexto. As Partes concordam que a verificação de possíveis 
perdas e danos é atribuição exclusiva do Tribunal Arbitral. Caso, antes de instaurada a arbitragem, sejam requeridas 
execuções específicas, medidas liminares, prévias, vinculantes ou temporárias estas deverão ser obtida judicialmente 
conforme previsto no parágrafo 7º  abaixo. Entretanto,  o mérito  será  decidido  pelo Tribunal Arbitral,  “caput”  deste 
Artigo. Parágrafo Sétimo. Sem prejuízo do previsto “caput” deste Artigo, exclusivamente com o propósito de obter 
medidas liminares prévias, vinculativas ou temporárias, as Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro, Brasil, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Parágrafo Oitavo. 
As Partes estão de pleno acordo e concordam que ficarão vinculadas ao Regulamento, tabela de custos e às normas 
de  funcionamento da CAM-CCBC, vigentes à época do conflito a ser solucionado, porém, desde que, não sejam 
contrárias às regras previstas neste Estatuto Social. Parágrafo Nono. Em caso de qualquer disputa ou litígio 
envolvendo  a  Companhia  e  seus Acionistas  que  se  refiram  a  qualquer  instrumento  contratual  além  do  presente 
Estatuto Social, a Companhia poderá optar, a seu exclusivo critério, por consolidar o litígio ou disputa: (i) em um único 
procedimento arbitral, que poderá ser aquele previsto neste Estatuto Social ou aquele previsto em referidos 
instrumentos contratuais; e/ou (ii) em uma única sede para o procedimento arbitral, que poderá ser aquela prevista 
neste Estatuto Social ou aquela prevista nos referidos instrumentos contratuais. A consolidação do procedimento 
arbitral nos termos acima implicará na imediata e automática admissão pelas Partes do foro da justiça comum do 
município que for sede do respectivo procedimento arbitral, de forma subsidiária ao juízo arbitral e exclusivamente 
para  as matérias  admitidas  à  justiça  comum  neste  Estatuto  ou  nos  respectivos  instrumentos  contratuais,  e  sem 
qualquer prejuízo da submissão exclusiva ao procedimento arbitral das demais matérias. Os sócios da Companhia 
declaram  e  reconhecem  que  o  previsto  neste  Parágrafo  Nono  é  condição  indispensável  para  sua  admissão  na 
qualidade de sócio da Companhia. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Art. 29. A Companhia entrará em dissolução, 
liquidação e extinção nos casos previstos na Lei das S.A. e demais legislações aplicáveis ou em virtude de deliberação 
da Assembleia Geral. Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a Lei das S.A. e demais 
legislações em vigor. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2021. Ana Paula Moraes Venancio Amaral.

Três perguntas: Twilio – negócios, interações customizadas e mercado
Por Jorge Priori

Conversamos sobre a Twi-
lio com Raul Rincon, 
vice-presidente sênior 

da companhia americana para 
América Latina. Segundo Raul, a 
Twilio é “a empresa que conversa 
com você todos os dias, mesmo 
que você não saiba”. Por exemplo, 
os serviços da companhia ameri-
cana permitem que um cliente e 
um motorista de aplicativo se fa-
lem através de um determinado 
número de telefone, por meio dos 
seus celulares, sem que um expo-
nha ao outro seu número.

Da mesma forma, o trabalho da 
Twilio permite que uma empresa, 
por exemplo, localizada no Esta-
dos Unidos, envie um código de 
segurança para o celular de um 
cliente localizado no Brasil, caso 
ele tenha tido algum problema de 
acesso a sua conta e precise fazer 
alguma confirmação de autentici-
dade.

Fundada em 2008, a Twilio 
possui valor de mercado superior 

a US$ 31 bilhões. Suas ações são 
negociadas na Nyse através do có-
digo TWLO, e seus BDRs na B3, 
através do código T1WL34.

O que faz a Twilio?
Nós oferecemos todos os ca-

nais de comunicação, ferramentas 
de engajamento e personalização 
necessários para o relacionamen-
to entre marcas e clientes em to-
da sua jornada. Dentro do nosso 
portfólio de produtos temos des-
de o Twilo Segment, plataforma 
de dados dos clientes, que é usado 
para unificar todas as informações 
do cliente e ajudar na estratégia 
de personalização em marketing, 
até o Twilio Flex, plataforma de 
Contact Center programável e na 
nuvem, que ajuda as marcas no re-
lacionamento omnichannel.

O grande diferencial da Twilio, 
seja nos produtos exemplificados 
acima ou em nossas APIs de co-
municação, é que cada empresa 
pode construir sua solução de 
comunicação de acordo com su-
as necessidades e as preferências 

de seus clientes por meio da pro-
gramação. Somos a empresa que 
conversa com você todos os dias, 
mesmo que você não saiba.

O que são as interações cus-
tomizadas e como a compa-
nhia pretende explorar esse 
mercado?

As interações customizadas na-
da mais são do que as interações 
que uma empresa tem com seu 
cliente de forma que eles sintam 
que a empresa se dirige precisa-
mente a eles. Ou seja, é o atendi-
mento exclusivo para aquele in-
divíduo baseado no seu histórico 
com a empresa e preferências. A 
Twilio possibilita fazer isso por 
meio de suas APIs. Elas conse-
guem utilizar os dados coletados 
ao longo das interações com os 
clientes e compilá-los em infor-
mação real e útil para o atendi-
mento.

A maior parte das empresas 
possui um bom banco de dados 
de informações de seus clientes, 
mas com dados desorganizados é 

complicado criar e manter linhas 
narrativas. O que a Twilio faz é 
dar sentido a isso, possibilitando 
que um atendimento conheça seu 
cliente a ponto de interagir com 
ele de forma mais personalizada. 
Outras ferramentas da Twilio pos-
sibilitam fazer isso de forma mais 
automática e em larga escala. É o 
que chamamos de hiperpersona-
lização do atendimento a fim de 
criar engajamento.

Na visão da Twilio, qual o 
tamanho do mercado brasileiro 
e da América Latina? Como a 
companhia tem visto o merca-
do brasileiro e latino-america-
no de startups?

Não sei se posso precisar o ta-
manho do mercado em LATAM 
e Brasil, mas posso afirmar que 
ele é grande e está em expansão. 
O acesso ao desenvolvimento tec-
nológico e a capital de investimen-
to está cada vez maior e isso está 
permitindo uma nova geração de 
empresas que estão mudando o 
mundo. Antigamente, havia mui-

tas multinacionais americanas e 
europeias que vinham para cá. 
Hoje essas empresas são da Amé-
rica Latina.

Com relação ao mercado bra-
sileiro e latino-americano de star-
tups, a quantidade de unicórnios 
locais cresceu muito. Essas em-
presas se beneficiam do acesso a 
novas tecnologias, já nascendo di-
gital first, ou seja, não encontram 
barreiras para a transformação 
digital, o que é fundamental pa-
ra a sobrevivência das empresas 
na atualidade. Essa cultura ajuda 
a que elas sejam mais, em menos 
tempo.

Com novos tipos de produtos 
e uma forma diferente de se co-
municar, essas empresas também 
movimentam as grandes corpora-
ções, que precisam se adaptar ra-
pidamente para não perder espaço 
no mercado. Todo esse ambiente 
tem transformado a América Lati-
na em um grande hub de tecnolo-
gia e inovação, consequentemen-
te, um espaço para o surgimento 
e crescimento de muitas startups.

Financeiro
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MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 33.3.0033665-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h00, na sede social do Modal Controle 
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada 
a publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, 
Presidente; e Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral, Secretária. IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar 
acerca das seguintes matérias (i) alterar a redação do objeto social da Companhia para delimitar o âmbito de 
investimento exclusivo em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, nos termos do Artigo 17, III da Resolução nº 4.122 de 2 de agosto de 2012, conforme alterada (“Resolução 
4.122”); (ii) criação de ações preferenciais, bem como a competente alteração estatutária para prever a possibilidade 
de emissão de ações preferenciais e aprovação dos direitos conferidos as ações preferenciais; (ii) aumento de capital 
social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor 
nominal; (iii) alteração do Capítulo II do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações dos itens “(i)” e “(ii)” 
a serem tomadas; (iv) eleição de novos membros da Diretoria da Companhia; e (v) alteração e consolidação do 
Estatuto Social da Companhia em decorrência de sua alteração. V. Deliberações: Após os esclarecimentos acerca 
das matérias constantes da ordem do dia terem sido prestados, todos os acionistas aprovaram, por unanimidade e 
sem ressalvas, o que segue: (i) Alterar o objeto social da Companhia, visando delimitar o escopo de sua atuação, 
especificando que os investimentos realizados pela Companhia serão exclusivamente realizados em instituições 
financeiras e/ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos do Artigo 17, III da 
Resolução 4.122. Portanto, decidiu-se pela exclusão do Parágrafo Único do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, 
bem como a alteração da redação do “caput” do mesmo Artigo, que passará a viger com a seguinte redação: “Art. 3º. 
A Companhia tem por objeto social exclusivo a realização de investimentos e participação no capital social de 
instituições financeiras e/ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na condição de sócia 
acionista e/ou “quotista”. (ii) A criação e a possibilidade da Companhia emitir ações preferenciais nominativas, sem 
valor nominal, cuja preferência consistirá única e exclusivamente no reembolso do seu valor patrimonial em caso de 
liquidação, sem prêmio, na forma do Artigo 17, II da Lei das S.A. (iii) O aumento do capital social da Companhia, no 
valor total de R$ 9.999.000,00 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), mediante a emissão de 
999.006 (novecentas e noventa e nove mil e seis) ações, sendo 499.003 (quatrocentas e noventa e nove mil e 
três) ações ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, 
ao preço de emissão total de R$ 427.979.613,88 (quatrocentos e vinte e sete milhões, novecentos e setenta e nove 
mil, seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao preço de emissão por ação de 
R$ 428,41 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, sendo que R$ 9.999.000,00 (nove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil reais) são destinados à conta de capital social e o valor de R$ 417.979.613,88 (quatrocentos e dezessete milhões, 
novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos) é destinado à conta de reserva de 
capital da Companhia, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º, “a”, da Lei das Sociedades por Ações. O capital social 
da Companhia é neste ato aumentado dos atuais R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), dividido em 500.003 (quinhentas mil e três) ações ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. As 499.003 (quatrocentas e noventa e nove mil e três) ações 
ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais emitidas neste ato, são totalmente subscritas e 
integralizadas na forma dos Boletins de Subscrição devidamente assinados pelos acionistas subscritores e que 
constituem o Anexo I à presente ata. (iv) A integralização da totalidade das novas ações emitidas, nos termos do item 
(ii) acima e emitidas pela Companhia é realizada, neste ato, mediante pagamento em dinheiro e a conferência ao 
capital social da Companhia de bens, conforme descrito e identificados nos Boletins de Subscrição anexados à 
presente Ata na forma do Anexo I, tendo sido o valor dos bens apurado no Laudo de Avaliação anexado à presente 
Ata na forma do Anexo II à presente Ata. (v) Ratificaram a nomeação e contratação dos peritos para avaliação dos 
bens conferidos ao capital social da Companhia, bem como aprovaram os valores constantes do Laudo de Avaliação 
apresentado na forma do Anexo II. (vi) A alteração do Capítulo II do Estatuto Social da Companhia para refletir as 
deliberações tomadas no âmbito dos itens “(i)” e “(ii)” acima, alterando a redação do Artigo 7 e do “caput” do Artigo 
5º Dessa forma, o Capítulo II do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação: 
“Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º. O capital social da Companhia é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais) dividido em 1.000.006 (um milhão e seis mil) ações, sendo (a) 500.003 (quinhentas mil e três) ações 
ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Art. 6º. As 
ações são indivisíveis perante a Companhia que reconhece apenas 1 (um) proprietário para cada uma delas, 
aplicando-se, quanto aos casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições do Parágrafo Único 
do artigo 28 da Lei das S.A. Art. 7º. Observadas as condições previstas neste Estatuto Social e na legislação aplicável, 
cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro. As ações 
preferenciais não têm direito a voto, nem direito prioritário no recebimento de dividendo fixo e/ou mínimo, consistindo 
sua preferência apenas no reembolso do seu valor patrimonial em caso de liquidação, sem prêmio, na forma do Artigo 
17, II da Lei das S.A. Art. 8º. A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de 
novas ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao preço e prazo de subscrição. Art. 9º. 
Nos termos do Artigo 30 da Lei das S.A., a Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em 
tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, podendo ainda efetuar sua posterior alienação ou 
cancelamento.” (vii) Ato contínuo, foi aprovada a eleição de novos membros para compor a Diretoria da Companhia, 
a saber: (i) Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior, brasileiro, nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob 
o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 083982652, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Rua Noel Nutels, nº 40, 
apto. 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-300, na condição de Diretor Executivo; (ii) Bruno José 
Albuquerque de Castro, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o 
nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Rua Tuim, nº 783, apto. 51, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, CEP 
04514-103, na condição de Diretor Operacional; (iii) Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, nascido em 12 de julho de 
1979, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG 
nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, residente e domiciliado no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, nº 1.874, Apto. 1 B, bairro Jardim Paulista, CEP 01420-002, na condição 
de Diretor Operacional; (iv) Carlos José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, divorciado, 
economista, portador da carteira de identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o 
nº 680.864.667-87, residente e domiciliado na Rua Marcos Lopes, nº 132, apto. 143, Vila Nova Conceição, São Paulo, 
SP, CEP 04513-080, na condição de Diretor Operacional; (v) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 
nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na 
Rua Vereador Duque Estrada, nº 114, apto. 301, Santa Rosa, Niterói, RJ, CEP 24240-210, na condição de Diretor 
Operacional; e (vi) Flávio dos Santos Pereira, brasileiro, maior e capaz, casado, formado em tecnologia da 
informação, nascido em 11 de novembro de 1972, portador da cédula de identidade RG nº 09157846-8 IFP/RJ e 
inscrito no CPF sob o nº 012.343.357-60, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua da Bica, nº 290, Apto. 98, bairro Freguesia do Ó, CEP 02925-000, na condição de Diretor Operacional. 
(viii) Nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada e ratificada a divisão 
da Diretoria da Companhia entre os Grupos A e B, exclusivamente para fins de representação da Companhia, 
conforme segue:

DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
DIRETORES GRUPO A DIRETORES GRUPO B

Eduardo Centola Cristiano Maron Ayres
Ana Paula Moraes Venancio Amaral Ivan Nogueira Pinheiro

Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior Flavio dos Santos Pereira
Bruno José Albuquerque de Castro Carlos José Lancellotti Narciso

Eduardo Frederico Bittar Gomes -
(ix) Os membros da Diretoria ora eleitos assinam, neste ato, os respectivos Termos de Posse, que integram a presente 
Ata na forma do Anexo IV e que serão lavrados no correspondente Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria 
da Companhia no prazo de 30 (trinta) dias seguintes contados da realização da presente Assembleia, em conformidade 
com o disposto no parágrafo 1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.). Ficou estabelecido que à Diretoria não 
caberão honorários ou remuneração, exceto se de outra forma vier a ser deliberado em Assembleia Geral. (x) Os 
membros da Diretoria ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer quaisquer 
atividades de administração da companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A. (xi) A consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação que consta do Anexo III à presente ata. VI. Encerramento 
dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma 
de sumário nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta 
ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e 
Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral, Secretária. Acionistas Presentes: Modal Holding Controle Ltda. (representada 
por seus Administradores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral). Rio de Janeiro, 11 de 
fevereiro de 2021. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres - Presidente; Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral - 
Secretária. Acionista Presente: Modal Holding Controle Ltda. - Representada por seus Diretores: Cristiano 
Maron Ayres; Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o 
arquivamento em 04/03/2021 sob o número 00004025403. a) Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. 
Anexo III - À Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Modal Controle Participações S.A. realizada em 11 de 
fevereiro de 2021. Estatuto Social - Modal Controle Participações S.A. - CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 - 
NIRE 33.3.0033665-6. Capítulo I - Denominação Social, Sede e Prazo de Duração - Art. 1º. Modal Controle 
Participações S.A. (a “Companhia”), é uma sociedade constituída sob a forma de sociedade por ações de capital 
fechado e é regida pelo presente Estatuto Social e as disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei 
Federal nº 6.404/76 e suas alterações (a “Lei das S.A.”). Art. 2º. A Companhia tem sede e foro no Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, podendo, a critério da Assembleia Geral e respeitadas as 
prescrições legais, abrir, instalar ou encerrar filiais, com o objetivo de desenvolver suas atividades na forma e limites 
aqui definidos. Art. 3º. A Companhia tem por objeto social exclusivo a realização de investimentos e participação no 
capital social de instituições financeiras e/ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na 
condição de sócia, acionista e/ou quotista. Art. 4º. A Companhia vigorará por prazo indeterminado de duração. 
Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º. O capital social da Companhia é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) dividido em 1.000.006 (um milhão e seis mil) ações, sendo (a) 500.003 (quinhentas mil e três) ações ordinárias 
e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Art. 6º. As ações são 
indivisíveis perante a Companhia que reconhece apenas 1 (um) proprietário para cada uma delas, aplicando-se, 
quanto aos casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições do Parágrafo Único do artigo 28 
da Lei das S.A. Art. 7º. Observadas as condições previstas neste Estatuto Social e na legislação aplicável, cada ação 
ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Único. As ações preferenciais não 
têm direito a voto, nem direito prioritário no recebimento de dividendo fixo e/ou mínimo, consistindo sua preferência 
apenas no reembolso do seu valor patrimonial em caso de liquidação, sem prêmio, na forma do Artigo 17, II da Lei das 
S.A. Art. 8º. A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas ações, 
disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao preço e prazo de subscrição. Art. 9º. Nos termos 
do Artigo 30 da Lei das S.A., a Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria sem 
que isso implique na diminuição do capital subscrito, podendo ainda efetuar sua posterior alienação ou cancelamento. 
Capítulo III - Assembleias Gerais - Art. 10. A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos 
à Companhia, e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sem prejuízo de sua 
administração pela Diretoria nos termos ora previstos. Parágrafo Único. Toda e qualquer matéria submetida a 
aprovação da Assembleia Geral, dependerá do voto afirmativo de acionistas representando a maioria absoluta do 
capital social votante da Companhia. Art. 11. As Assembleias Gerais serão realizadas na sede social da Companhia 

ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as 
matérias de sua competência previstas na Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
exigirem o pronunciamento dos acionistas ou forem a estes submetidos, bem como nos casos previstos na Lei 
das S.A. ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria, por 
qualquer de seus Diretores, na forma prevista pelo Artigo 124 da Lei das S.A., mediante publicação de anúncio por 
3 (três) vezes, contendo o local, data e hora, forma de participação e a ordem do dia detalhada, com 8 (oito) dias de 
antecedência, no mínimo, em primeira convocação e, em segunda, com antecedência de 5 (cinco) dias. Parágrafo 
Segundo. Não obstante as disposições do Parágrafo Primeiro acima, serão consideradas como tendo sido 
devidamente convocadas as Assembleias Gerais a que compareçam todos os acionistas da Companhia. Parágrafo 
Terceiro. As Assembleias Gerais serão presididas por quaisquer dos acionistas presentes escolhidos por aclamação. 
Caberá ao Presidente da Assembleia indicar o Secretário. Capítulo IV - Diretoria - Art. 12. A Companhia será 
administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores, sendo até 
6 (seis) Diretores Executivos e os demais denominados Diretores Operacionais, o quais poderão ser acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral e destituíveis por ela a qualquer tempo, todos com prazo de 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Art. 13. Não obstante a eventual expiração do prazo de 3 (três) anos 
de seu mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos Diretores regularmente eleitos 
em Assembleia Geral. Art. 14. A investidura dos Diretores far-se-á por termo a ser transcrito no Livro de Registro de 
Atas das Reuniões da Diretoria e assinado pelos respectivos Diretores. Parágrafo Primeiro. Nos casos de 
impedimento temporário ou falta de qualquer um dos Diretores Operacionais, substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor 
que for escolhido pelos Diretores Executivos. No caso de impedimento temporário ou falta de Diretores Executivos 
que importe em vacância na Diretoria Executiva, a nomeação provisória de um ou mais novos Diretores Executivos 
far-se-á por eleição em Assembleia Geral. Caso a vacância da Diretoria Executiva se dê por impedimento definitivo, 
renúncia ou morte, caberá ainda à Diretoria Executiva, a convocação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da 
Assembleia Geral para eleição dos substitutos que completarão o mandato vigente. Parágrafo Segundo. À Diretoria 
não caberão honorários ou remuneração, exceto se de outra forma vier a ser deliberado em Assembleia Geral. 
Art. 15. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos 
e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto 
Social. Parágrafo Primeiro. Compete aos Diretores Executivos (i) a direção dos negócios da Companhia, 
supervisionando suas operações e acompanhando seu andamento; (ii) recomendar a destinação dos resultados do 
exercício, quando reunidos em Reunião da Diretoria Executiva; (iii) fixar as atribuições e fiscalizar a gestão dos 
Diretores Operacionais; e (iv) deliberar acerca da remuneração fixa e variável dos colaboradores da Companhia, 
exceto pela Diretoria. Parágrafo Segundo. Compete aos Diretores Operacionais (i) coordenar a execução dos 
negócios e atividades da Companhia, auxiliando os Diretores Executivos; (ii) conduzir as atividades cotidianas da 
Companhia, na forma estabelecida pelos Diretores Executivos; e (iii) elaborar, estabelecer e submeter para aprovação 
da Diretoria Executiva políticas internas, bem como relatórios sobre assuntos internos que devam ser de conhecimento 
da Diretoria Executiva. Parágrafo Terceiro. Para fins de governança corporativa e de representação da Companhia, 
os Diretores Executivos e os Diretores Operacionais serão divididos em grupos A e B, sendo a referida designação 
realizada pela Assembleia Geral e constará da Ata que eleger ou reeleger os respectivos diretores, bem como de seus 
termos de posse, podendo ainda ser alterada mediante a realização de nova Assembleia Geral. Parágrafo Quarto. 
Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e representação da Companhia, esta deverá ser representada, 
como condição de validade, de acordo com as alíneas “a”, “b” “c” ou “d” abaixo, respeitadas as restrições dos 
Parágrafos Quinto e Sexto deste Artigo 15. (a) por 1 (um) Diretor do Grupo A em conjunto com 1 (um) Diretor do 
Grupo B; (b) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um procurador devidamente nomeado; (c) por dois 
procuradores devidamente nomeados; ou (d) por um procurador com poderes específicos expressamente autorizado 
a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato. Parágrafo Quinto. Exclusivamente nas 
hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes deverá ser um Diretor Executivo, 
excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela alínea “a” do Parágrafo Quarto acima. 
Parágrafo Sexto. A outorga das procurações em nome da Companhia somente será válida se forem obedecidas as 
regras de representação previstas na alínea “a” do Parágrafo Quarto acima, devendo, necessariamente, um dos 
diretores que representem a Companhia na outorga das procurações ser Diretor Executivo. As procurações terão 
prazo de vigência de 1 (um) ano, com exceção daquelas para fins judiciais. Art. 16. São expressamente vedados, 
sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos dos Diretores, procuradores ou 
funcionários que a envolverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos aos determinados pelo 
objeto social ou que não tenham sido especificados nos mandatos conferidos, tais como, mas não limitados, a outorga 
de fianças, avais ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto se houver aprovação expressa dos 
acionistas, em Assembleia Geral, observado o disposto no Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Parágrafo 
Único. Sempre que ocorrer violação ao disposto no “caput”, os atos praticados serão nulos de pleno direito em 
relação à Companhia, acarretando, também, a responsabilidade solidária dos Diretores, procuradores ou funcionários 
envolvidos. Art. 17. A Diretoria Executiva e a Diretoria Operacional têm a faculdade de reunir-se em reuniões unas, 
denominadas Reuniões da Diretoria ou em reuniões apartadas, denominadas Reuniões da Diretoria Executiva e 
Reuniões da Diretoria Operacional, respectivamente. Parágrafo Primeiro. As Reuniões previstas no Artigo 17 acima 
serão realizadas sempre que considerado necessário para decidir sobre qualquer assunto de competência de 
quaisquer das Diretorias ou ainda, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos Diretores, bem 
como noutros casos previstos neste Estatuto Social. Parágrafo Segundo. As Reuniões, seja qual for a modalidade, 
serão convocadas mediante notificação pessoal aos diretores (Executivos e/ou Operacionais, conforme demandar a 
Reunião), que deverão, necessariamente, conter a pauta dos assuntos a serem discutidos, ainda que de forma 
resumida. As notificações pessoais serão efetuadas por meio de mensagem eletrônica (e-mail), com pelo menos 
8 (oito) dias de antecedência da realização da Reunião. Parágrafo Terceiro. Não obstante as disposições do 
Parágrafo Segundo acima serão consideradas como tendo sido devidamente convocadas as Reuniões a que 
compareçam (i) todos os Diretores da Companhia, no caso de reuniões unas de Diretoria; (ii) todos os Diretores 
Executivos, no caso de reuniões da Diretoria Executiva; e (iii) todos os Diretores Operacionais, no caso de reuniões 
da Diretoria Operacional. Parágrafo Quarto. Nas Reuniões da Diretoria Executiva, cada Diretor Executivo terá direito 
a um voto, sendo que as matérias serão decididas por maioria absoluta. Parágrafo Quinto. Nas Reuniões da Diretoria 
Operacional, cada Diretor Operacional terá direito a um voto, sendo que as matérias serão decididas por maioria 
absoluta. Parágrafo Sexto. Nas Reuniões da Diretoria, cada Diretor terá direito a um voto, sendo que as matérias 
serão decididas por maioria absoluta. Não obstante, os votos da Diretoria Executiva, nos termos do Parágrafo Quarto 
deste Artigo 16, prevalecerão sobre aqueles da Diretoria Operacional em caso de desacordo. Capítulo V - Conselho 
Fiscal - Art. 18. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por 
03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, com mandato unificado de 01 (um) ano, 
permitida a reeleição, sendo seus membros eleitos pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho Fiscal não 
receberão honorários ou qualquer tipo de remuneração, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. 
Parágrafo Primeiro. A instalação do Conselho Fiscal far-se-á por deliberação da Assembleia Geral, nos casos 
previstos pela legislação aplicável em vigor. Parágrafo Segundo. O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as 
atribuições e poderes que a Lei lhe confere. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e 
Resultados - Art. 19. O exercício social terá a duração de 01 (um) ano, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se 
em 31 de dezembro de cada ano. Art. 20. Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei das S.A. Art. 21. A Diretoria Executiva poderá 
determinar o levantamento de demonstrações financeiras em períodos semestrais, trimestrais e/ou mensais e os 
acionistas reunidos em Assembleia Geral, deliberarão sobre a destinação dos resultados da Companhia apurados nas 
referidas demonstrações financeiras, respeitado o disposto no Artigo 204 da Lei das S.A. Parágrafo Único. A qualquer 
tempo, os acionistas reunidos em Assembleia Geral, poderão deliberar sobre a distribuição de dividendos 
intermediários, existentes na conta de lucros acumulados, ou de reservas de lucros existentes nas demonstrações 
financeiras levantadas em período anual, semestral, trimestral e/ou mensal, observado o disposto na Lei das S.A. 
Art. 22. A Diretoria Executiva poderá fixar o montante dos juros a serem pagos ou creditados aos acionistas, a título 
de juros sobre o capital próprio, respeitado o disposto na legislação aplicável. Art. 23. Os dividendos intermediários e 
os juros sobre o capital próprio serão sempre considerados como antecipação do dividendo obrigatório previsto no 
Artigo 202 da Lei das S.A. Art. 24. Do resultado do exercício e/ou das demonstrações financeiras intermediárias serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. 
Art. 25. Do lucro líquido ou das demonstrações financeiras intermediárias levantadas nos termos da Lei das S.A. e de 
acordo com as regras previstas neste Estatuto Social, serão deduzidos sucessivamente: (a) 5% (cinco por cento) para 
a constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no artigo 193, 
§ 1º, da Lei das S.A.; (b) 1% (um por cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, calculado 
na forma da Lei das S.A.; e (c) o saldo que resultar terá o destino que lhe for dado pelos acionistas em Assembleia 
Geral, após ouvida a Diretoria da Companhia. Art. 26. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário 
tomada em Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, 
dentro do mesmo exercício. Capítulo VII - Disputas e Controvérsias - Art. 28 Qualquer controvérsia, disputa ou 
litígio que venha a surgir entre os Acionistas e a Companhia, que não seja resolvida amigavelmente no prazo de 
30 (trinta) dias após o recebimento de notificação por escrito a ser encaminhada de uma Parte para a outra Parte (a 
“Notificação de Conflito”) será dirimida por meio de arbitragem final e vinculante a ser administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“CAM-CCBC”) de acordo com o regulamento de 
arbitragem da CAM-CCBC (o “Regulamento”) a qual será conduzida na capital do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 
Primeiro. A arbitragem será realizada por tribunal composto de um árbitro designado por uma das Partes e um árbitro 
indicado pela outra Parte e de um presidente designado pelos árbitros indicados pelas Partes (o “Tribunal Arbitral”). 
Parágrafo Segundo. As Partes terão o prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da 
CAM-CCBC para designarem seus respectivos árbitros. Caso alguma das Partes não designe seu respectivo árbitro 
dentro do prazo estipulado o mesmo será designado pelo presidente da CAM-CCBC. A seleção do presidente deverá 
ser realizada em até 30 (trinta) dias após a nomeação do segundo árbitro. Caso o terceiro árbitro não seja designado 
no período especificado, o mesmo será designado de acordo com o Regulamento da CAM-CCBC. Parágrafo 
Terceiro. A decisão dos árbitros que poderá incluir juros e correção monetária, será uma decisão final e exequível em 
qualquer jurisdição competente por qualquer uma das Partes. Parágrafo Quarto. A arbitragem deverá ser conduzida 
e concluída com a maior celeridade possível, de acordo com o presente Contrato, o Regulamento da CAM-CCBC e a 
Lei de Arbitragem. Parágrafo Quinto. A Parte vencedora no procedimento de arbitragem deverá ser reembolsada 
pelos honorários advocatícios, custos com peritos e demais custos relativos a esse procedimento, a não ser que o 
Tribunal Arbitral determine de outra forma. Parágrafo Sexto. As Partes concordam que a verificação de possíveis 
perdas e danos é atribuição exclusiva do Tribunal Arbitral. Caso, antes de instaurada a arbitragem, sejam requeridas 
execuções específicas, medidas liminares, prévias, vinculantes ou temporárias estas deverão ser obtida judicialmente 
conforme previsto no parágrafo 7º abaixo. Entretanto, o mérito será decidido pelo Tribunal Arbitral, “caput” deste 
Artigo. Parágrafo Sétimo. Sem prejuízo do previsto “caput” deste Artigo, exclusivamente com o propósito de obter 
medidas liminares prévias, vinculativas ou temporárias, as Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro, Brasil, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Parágrafo Oitavo. 
As Partes estão de pleno acordo e concordam que ficarão vinculadas ao Regulamento, tabela de custos e às normas 
de funcionamento da CAM-CCBC, vigentes à época do conflito a ser solucionado, porém, desde que, não sejam 
contrárias às regras previstas neste Estatuto Social. Parágrafo Nono. Em caso de qualquer disputa ou litígio 
envolvendo a Companhia e seus Acionistas que se refiram a qualquer instrumento contratual além do presente 
Estatuto Social, a Companhia poderá optar, a seu exclusivo critério, por consolidar o litígio ou disputa: (i) em um único 
procedimento arbitral, que poderá ser aquele previsto neste Estatuto Social ou aquele previsto em referidos 
instrumentos contratuais; e/ou (ii) em uma única sede para o procedimento arbitral, que poderá ser aquela prevista 
neste Estatuto Social ou aquela prevista nos referidos instrumentos contratuais. A consolidação do procedimento 
arbitral nos termos acima implicará na imediata e automática admissão pelas Partes do foro da justiça comum do 
município que for sede do respectivo procedimento arbitral, de forma subsidiária ao juízo arbitral e exclusivamente 
para as matérias admitidas à justiça comum neste Estatuto ou nos respectivos instrumentos contratuais, e sem 
qualquer prejuízo da submissão exclusiva ao procedimento arbitral das demais matérias. Os sócios da Companhia 
declaram e reconhecem que o previsto neste Parágrafo Nono é condição indispensável para sua admissão na 
qualidade de sócio da Companhia. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Art. 29. A Companhia entrará em dissolução, 
liquidação e extinção nos casos previstos na Lei das S.A. e demais legislações aplicáveis ou em virtude de deliberação 
da Assembleia Geral. Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a Lei das S.A. e demais 
legislações em vigor. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores Acionistas, A Administração da Docepar S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresenta a V. Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas 
Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A., bem como a todos os demais 
colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022. 

 João Marcelo de Moura e Cunha 
Diretor Presidente

João Barbosa Campbell Penna
Diretor

Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
Despesas operacionais
 Outras despesas operacionais, líquidas 4 (47.294) (273)
Prejuízo operacional (47.294) (273)
 Receitas fi nanceiras 5 1.906 2.658
 Despesas fi nanceiras 5 (104.947) (1.932)
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro (150.335) 453
Tributos sobre o lucro 6 (a)
 Tributo corrente (416) (336)
 Tributo diferido 1.560 (401)

1.144 (737)
Prejuízo do exercício (149.191) (284)
Quantidade de ações ao fi nal do exercício - 
em milhares 233.606 233.606
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$ (0,64) (0,00)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais (não auditadas)

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Prejuízo do exercício (149.191) (284)
Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente (149.191) (284)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais (não auditadas)

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
 Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro (150.335) 453
Ajustado por: 
 Juros e variações monetárias, líquidas 100.280 (2.579)
 Provisão (reversão) para processos judiciais 4 46.856 (1.596)
 Baixa de tributos a recuperar 333 -
 Baixa de investimentos 3 1 1.500
Variações de ativos e passivos: 
 Tributos sobre o lucro a recuperar (562) (1.073)
 Depósitos judiciais (94.108) 3.305
 Contas a receber 8 22 16.875
 Fornecedores 90 (258)
 Tributos a recolher 301 238
 Tributos sobre o lucro a recolher 504 -
 Provisão para processos judiciais (1.318) (92)
 Outros ativos e passivos, líquidos 865 (891)
Caixa proveniente das (utilizado nas) 
 atividades operacionais (97.071) 15.882
 Impostos pagos (504) -
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
  atividades operacionais (97.575) 15.882
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
  Adições ao investimento - (1.500)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 investimento - (1.500)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
 Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 105.000 -
 Redução de capital - (117.934)
 Dividendos pagos 10 (e) - (33.882)
Caixa líquido proveniente das (utilizado 
 nas) atividades de fi nanciamento 105.000 (151.816)
 Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
 de caixa no exercício 7.425 (137.434)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.786 142.220
Caixa e equivalentes de caixa ao fi nal do exercício 12.211 4.786
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações fi nanceiras.

BALANÇO PATRIMONIAL 
Em milhares de reais (não auditadas)

Notas

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 7 12.211 4.786
 Tributos sobre o lucro a recuperar 6 (b) 1.307 3.456
 Outros 18 883

13.536 9.125
Ativo não circulante
 Depósitos judiciais 9 169.507 74.922
 Contas a receber - Partes relacionadas 8 e 11 97.473 97.495
 Tributos sobre o lucro a recuperar 6 (b) 16.472 13.838

283.452 186.255
283.452 186.255

Total do ativo 296.988 195.380
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 91 1
 Tributos a recolher 9 5

100 6
Passivo não circulante
 Tributos diferidos sobre o lucro 6 (c) 3.743 5.302
 Provisões para processos judiciais 9 153.566 6.302
 Adiantamento para futuro aumento de capital 
- AFAC 11 105.000 -

262.309 11.604
Total do passivo 262.409 11.610
Total do patrimônio líquido 10 34.579 183.770
Total do passivo e patrimônio líquido 296.988 195.380
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais (não auditadas)
Capital 
social

Ações em 
tesouraria

Reserva 
legal

Variação de participação 
em investimento

Dividendo 
adicional proposto

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 264.714 (1.146) 4.850 33.570 25.411 - 343.906
 Prejuízo do exercício - - - - - (284) (284)
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (25.411) - (25.411)
 Redução de capital (117.934) - - - - - (117.934)
 Absorção de prejuízo - - (284) - - 284 -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 146.780 (1.146) 4.566 33.570 - - 183.770
Prejuízo do exercício - - - - - (149.191) (149.191)
Transações com acionistas:
 Absorção de prejuízo - - (4.566) - - 4.566 -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 146.780 (1.146) - 33.570 - (144.625) 34.579

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Docepar S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”), com sede 
no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade operava no transporte de granel em 
viagens de longo curso e passou por um programa de reestruturação societária 
no período de 1999 a 2000, no qual transferiu todos seus ativos operacionais e 
os seus investimentos para empresas de sua controladora Vale S.A, passando 
a não operar desde então.
2. Base de preparação das demonstrações fi nanceiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações fi nanceiras da Sociedade (“demonstrações 
fi nanceiras”) foram preparadas e apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações fi nanceiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico 
e ajustadas para refl etir as perdas pela redução ao valor recuperável 
(“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 25 de 
fevereiro de 2022, data em que a emissão das demonstrações fi nanceiras foi 
aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações fi nanceiras 
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Sociedade opera. d) Principais políticas contábeis: 
As políticas contábeis signifi cativas aplicadas na preparação dessas 
demonstrações fi nanceiras foram incluídas nas respectivas notas explicativas 
e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas demonstrações 
fi nanceiras de exercícios anteriores. Algumas normas e interpretações 
contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor para o exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou antecipadamente 
nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas 
normas tenham um impacto material nas demonstrações fi nanceiras em 
períodos subsequentes. e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
A preparação das demonstrações fi nanceiras requer o uso de estimativas e o 
exercício de julgamentos por parte da Administração na aplicação das políticas 
contábeis da Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência 
e conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do 
balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se 
acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e 
circunstâncias podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados 
reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos 
signifi cativos aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações 
fi nanceiras estão apresentados nas notas 6 e 9.
3. Investimento em coligada: Em março de 2021, a Sociedade celebrou um 
contrato para adquirir 99,99% das ações da CPP Participações S.A. (“CPP”) 
detidas pela Vale pelo valor de R$ 2.428, sendo liquidados com o saldo a 
receber entre a Sociedade e a Vale (nota 8). Dessa maneira, a Sociedade 
passou a deter 100% das ações da CPP, incorporando os ativos e passivos da 
mesma, conforme deliberado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 3 de março de 2021. Em agosto de 2020, a Sociedade celebrou um 
contrato de Compra e Venda com as empresas MSP Fundo de Investimentos 
em Participações - Multiestratégia e Bio Participações S.A. para a aquisição 
de 0,33% do capital social da Biopalma da Amazônia S.A. Refl orestamento, 
Indústria e Comércio, pelo montante de R$ 1.500. Em setembro de 2020, a 
Sociedade celebrou junto a sua controladora Vale S.A., um contrato de venda 
da Biopalma da Amazônia S.A. para a empresa Brasil Bio Fuels S.A. pelo 
montante de R$ 1,00. Dessa maneira, a Sociedade reconheceu no resultado 
como “Outras despesas operacionais, líquidas”, uma perda no montante de 
R$ 1.500 referente a baixa do investimento.
4. Outras despesas operacionais, líquidas

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de

2021 2020
 Reversão (provisão) de provisão para processos
  judiciais (nota 9) (46.856) 1.596
 Baixa de investimentos (nota 3) (1) (1.500)
 Outras (437) (369)
Total (47.294) (273)
5. Resultado fi nanceiro

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Despesas fi nanceiras
 Juros e atualização monetária de processos 
judiciais (nota 9) (101.726) 1.133
 Comissão de fi ança bancária e seguro garantia (2.904) (2.812)
 Despesa de PIS e COFINS (301) (237)
 Outras (16) (16)

(104.947) (1.932)
Receitas fi nanceiras
 Rendimentos de aplicações fi nanceiras 460 1.213
 Variações monetárias 1.446 1.445

1.906 2.658
Resultado fi nanceiro, líquido (103.041) 726

Provisões para processos judiciais: Processos cíveis - O aumento no 
montante de R$ 147.780 refere-se a revisão de prognóstico da execução 
fi scal ajuizada pela União oriunda de um contrato em que a União sucedeu 
a extinta Siderbrás e pleiteia o pagamento de multa contratual pelo suposto 
descumprimento do contrato. Para este processo, a Sociedade possui um 
depósito judicial no montante de R$ 108.509 (R$ 5.818 em 2020). Passivos 
contingentes: Processos ambientais - Em 2021, a Sociedade passou a 
ser sucessora na Ação Civil Pública de responsabilidade por dano ambiental 
ajuizada pelo Município de Santana contra a Companhia Ferro Ligas do Amapá 
(“CFA”), outrora incorporada pela CPP, pela possível contaminação das 
águas locais por metais pesados, no valor atualizado de R$ 659.440. Política 
contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for 
considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que 
serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder ser mensurada 
com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. 
Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou 
encargos fi nanceiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda 
não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, 
ou baixada quando a obrigação for liquidada. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos 
quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. 
Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da 
Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas 
e julgamentos signifi cativos da Administração quanto aos potenciais resultados 
dos eventos futuros. 
 10. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, o capital social é de R$ 146.780 correspondendo a 233.606.128 ações 
ordinárias nominativas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. b)
Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as empresas brasileiras de 
capital aberto e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado 
com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social. O 
saldo remanescente da reserva legal foi integralmente utilizado em 2021 para 
absorção parcial de prejuízos. c) Variação da participação do investimento - 
Refere-se à variação da participação no investimento na Vale Energia S.A. pela 
emissão de ações realizada em 2018, reduzindo o investimento de 10% para 
0,02%. d) Prejuízos acumulados - Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade 
apresentou prejuízo, constituindo R$ 144.625 de prejuízos acumulados após 
absorção parcial realizada. No exercício de 2020, a Sociedade apresentou R$ 
284 de prejuízo do exercício que foi absorvido pela utilização de reservas. e)
Dividendos pagos - Em 21 de dezembro de 2020, a Sociedade realizou o 
pagamento de dividendos a sua acionista Vale no montante de R$ 33.882, 
conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de julho 
de 2020.
 11. Transações com partes relacionadas 31 de dezembro de

Notas 2021 2020
 Vale S.A.
 Contas a receber com partes relacionadas 8 97.473 97.495
 Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 105.000 -
Os saldos de contas a receber com partes relacionadas referem-se às 
transações de venda de créditos fi scais para a Vale. Em 2021, a Sociedade 
recebeu R$ 105.000 a título de adiantamento para futuro aumento de capital 
- AFAC para constituição de depósito judicial, conforme evidenciado na nota 
9. Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através 
de contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido 
estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes 
dos fi rmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores 
da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
12. Classifi cação dos instrumentos fi nanceiros: A classifi cação dos ativos 
e passivos fi nanceiros por moeda é a seguinte: 

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Caixa e equivalentes de caixa 12.211 4.786
Contas a receber - partes relacionadas 97.473 97.495
Total dos ativos fi nanceiros 109.684 102.281
Fornecedores 91 1
Adiantamento para futuro aumento de 
capital - AFAC 105.000 -
Total dos passivos fi nanceiros 105.091 1
Política contábil: A Sociedade classifi ca os ativos fi nanceiros com base no 
seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características 
dos fl uxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos fi nanceiros são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos que certas condições 
que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes ou pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que 
na data base destas demonstrações fi nanceiras a Sociedade somente possui 
instrumentos fi nanceiros classifi cados como custo amortizado. Os passivos 
fi nanceiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classifi cados como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo 
método da taxa de juros efetivos. 
13. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade 
monitora as previsões de fl uxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e 
possibilitar maior efi ciência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na 
redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a 
continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A 
exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações 
comerciais e investimentos fi nanceiros. O processo de gestão de risco de crédito 
fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para 
manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de 
recebíveis - A Sociedade atribui uma classifi cação de risco de crédito interna para 
cada contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco 
de crédito, baseada em preços de mercado e informações fi nanceiras da contraparte, 
bem como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. 
(ii) Gestão de risco de crédito de investimentos fi nanceiros - Para gerenciar a 
exposição de crédito originada por aplicações fi nanceiras, a Sociedade controla 
a diversifi cação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e 
liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.

Membros da Diretoria e Responsáveis Técnicos
Diretores

João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente
João Barbosa Campbell Penna - Diretor

Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor 
Responsáveis Técnicos

Carlos Alberto Ferreira de Abreu - Contador - CRC-RJ 131214/O-7 
Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria

6. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação do imposto de renda: O total 
demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está 
reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue: 

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro (150.335) 453
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação 
- 34% 51.114 (154)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
 Reversão (provisão) de processos judiciais (50.070) 944
 Prejuízos fi scais e base negativa de contribuição 
social do exercício de 2020 - (1.132)
 Constituição de imposto de renda e contribuição 
social diferidos 1.560 (401)
 Outros (1.460) 6
Tributos sobre o lucro 1.144 (737)
b)Tributos sobre o lucro a recuperar: A Sociedade possui R$ 1.202 e R$ 16.472 
(R$ 3.180 e 13.838 em 2020) relativos a Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) posicionados no 
ativo circulante e não circulante, respectivamente. Adicionalmente, a Sociedade 
possui Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a recuperar no ativo circulante 
no montante de R$ 105 (R$ 276 em 2020). c) Tributos diferidos sobre o 
lucro: A Sociedade possui R$ 3.743 (R$ 5.302 em 2020) referente a tributos 
diferidos sobre atualização monetária de depósitos judiciais. Política contábil: 
A provisão para tributos sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e 
regras fi scais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de 
renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no 
referido exercício é de 34%. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
A determinação do reconhecimento para os tributos diferidos sobre o lucro, 
ativo e passivo, requer a utilização de estimativas. Para cada crédito fi scal 
futuro, a Sociedade avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fi scal 
não ser recuperável. A provisão para desvalorização depende da avaliação, 
pela Sociedade, da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro 
baseado na produção e planejamento de vendas, preços de commodities, 
custos operacionais, planos de reestruturação, custos de recuperação de 
áreas degradadas e custos de capital planejados. 
7. Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro de
2021 2020

Caixa e bancos 3 48
Aplicações fi nanceiras 12.208 4.738
Total 12.211 4.786
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações fi nanceiras em investimento 
com risco insignifi cante de alteração de valor. As aplicações fi nanceiras 
em 31 de dezembro de 2021 referem-se a aplicações de Certifi cados de 
Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 12.208 (R$ 4.738 em 2020), 
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certifi cados 
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
8. Contas a receber: A Sociedade possui contas a receber com a sua 
controladora referente a venda de créditos tributários realizada em 2013 no 
montante de R$ 128.658. Em 2018, a Sociedade recebeu o montante de 
R$ 1.154 e em 2019, após a celebração de um termo aditivo ao contrato de 
cessão onerosa, ocorreu a baixa parcial no montante de R$ 13.134 por já ter 
sido utilizado em anos anteriores. Em 2020, houve um pagamento parcial no 
montante de R$ 16.875 para pagamento de dividendos relativos ao exercício 
de 2019, restando o saldo em aberto de R$ 97.495. Em 2021, a Sociedade 
utilizou R$ 2.428 para pagamento à Vale pela aquisição de 99,99% das ações 
da CPP Participações S.A. Com a incorporação da CPP, o saldo do contas a 
receber aumentou em R$ 2.406 também relativo à venda de créditos para a 
controladora, passando o saldo do contas a receber para R$ 97.473.
9. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações 
trabalhistas, ambientais, cíveis e tributárias em andamento na esfera 
administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas 
ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião 
de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classifi cada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado 
necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados 
às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar 
depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os 
depósitos judiciais são atualizados monetariamente e registrados no ativo não 
circulante da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes 
depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos 

judiciais
Passivos 

contingentes
Depósitos 

judiciais
31 de 

dezembro de
31 de 

dezembro de
31 de 

dezembro de
2021 2020 2021 2020 2021 2020

 Processos ambientais - - 659.440 - - -
 Processos tributários 4.419 4.935 118.930 109.761 60.981 69.039
 Processos cíveis 149.147 1.367 - 235.252 108.509 5.818
 Processos trabalhistas - - - - 17 65
Total 153.566 6.302 118.930 345.013 169.507 74.922

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)

B3 muda metodologia de dados de renda variável 

A B3 alterou a meto-
dologia de publica-
ção de informações 

do segmento de renda vari-
ável, com impacto nas esta-
tísticas de fluxo de entrada 
e saída de investidores. Os 
dados passam a refletir as 
operações feitas por esses 
investidores nos mercados 

à vista, opções e termo, 
excluindo os dados de em-
préstimo de ativos.

A revisão é necessária 
porque as operações de em-
préstimo de ações não en-
volvem aportes financeiros, 
portanto, serão retiradas da 
estatística. Com a alteração, 
a B3 revisará os dados dos 

últimos três anos, quando 
a operação de empréstimo 
de ativos em tela passou a 
compor o número. As in-
formações revisadas de 
2022 foram divulgadas, mas 
as relativas a 2020 e 2021 
continuam sob análise e se-
rão divulgadas em breve.

 A B3 possui atualmente 

dois endereços no site ins-
titucional nos quais divulga 
dados de investidores e o 
perfil de quem investe em 
renda variável. O primeiro, a 
planilha Dados de Mercado, 
que disponibiliza o históri-
co mensal do ano anterior 
e o fechamento anual desde 
2016 do fluxo do investi-

dor estrangeiro. O segun-
do endereço, Participação 
dos Investidores, contém, 
além do fluxo do volume 
financeiro dos investidores 
não-residentes, os valores 
referentes aos outros tipos 
de investidores na bolsa: 
investidores individuais, 
clubes de investimentos, 

investidores institucionais, 
empresas públicas e priva-
das, instituições financeiras 
e outros. A partir de agora, 
os investimentos realizados 
por clubes de investimen-
to serão consolidados aos 
investidores individuais e 
Empresas Públicas e Priva-
das, a “outros”.



8    l  Monitor MercantilTerça-feira, 5 de abril de 2022Financeiro

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
CNPJ nº 10.335.963/0001-08

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores Acionistas, A Administração da Aços Laminados do Pará S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a 
todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2022

 Dimas Bahiense Moreira  
Diretor-Presidente

Leonardo Caputo de Moura 
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
Despesas operacionais
 Provisão para perda de ativos 8 (95.000) -
 Provisão para compensação ambiental 9 (109) (25)
 Outras despesas operacionais 3 (6.912) (4.608)
Prejuízo operacional (102.021) (4.633)
Resultado financeiro 4
 Receitas financeiras 521 58
 Despesas financeiras (91) (16)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (101.591) (4.591)
Tributos sobre o lucro
 Tributo corrente (143) (13)

(143) (13)
Prejuízo do exercício (101.734) (4.604)
Quantidade de ações ao final do exercício 9.174 8.650
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$ (11.089,37) (532,25)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais (não auditadas)

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Prejuízo do exercício (101.734) (4.604)
 Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (101.734) (4.604)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em milhares de reais (não auditadas)

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
 Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (101.591) (4.591)
Ajustado por: 
 Provisão para perda de ativos 8 95.000 -
 Juros e variações monetárias (392) 4
 Provisão para processos judiciais 3 228 -
 Provisão para compensação ambiental 10 109 25
 Outros 6 (19)
Variações de ativos e passivos: 
 Tributos a recuperar 275 17
 Tributos sobre o lucro a recuperar (17) (28)
 Depósitos judiciais 5 -
 Fornecedores 237 241
 Tributos a recolher 247 (5)
 Tributos sobre o lucro a recolher 3 18
Caixa utilizado nas atividades operacionais (5.890) (4.338)
 Impostos pagos (136) (4)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (6.026) (4.342)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
 Adiantamento para futuro aumento de capital 
- AFAC 9 5.400 1.500
Caixa líquido proveniente das atividades 
de financiamento 5.400 1.500
 Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (626) (2.842)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.110 3.952
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 484 1.110
Transações que não envolveram caixa:
Aumento de capital mediante capitalização de AFAC 5.400 6.000
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Em milhares de reais (não auditadas)

Notas

31 de  
dezembro 

de 2021

31 de  
dezembro 

de 2020
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 484 1.110
 Tributos a recuperar 7 (a) 446 410
 Tributos sobre o lucro a recuperar 7 (b) 143 191

1.073 1.711
Ativo não circulante
 Depósitos judiciais 6 - 4

- 4
 Imobilizado 8 - 95.000

- 95.004
Total do ativo 1.073 96.715
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 995 758
 Tributos a recolher 7 (a) 1.470 1.410
 Tributos sobre o lucro a recolher 7 (b) 10 15

2.475 2.183
Passivo não circulante
 Provisão para processos judiciais 6 419 128
 Provisão para compensação ambiental 10 1.450 1.341

1.869 1.469
Total do passivo 4.344 3.652
Total do patrimônio líquido  
 (passivo a descoberto) 11 (3.271) 93.063
Total do passivo e patrimônio líquido  
 (passivo a descoberto) 1.073 96.715
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Em milhares de reais (não auditadas)

Capital social Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido 

(Passivo a descoberto)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 464.383 (372.716) 91.667
 Capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital 6.000 - 6.000
 Prejuízo do exercício - (4.604) (4.604)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 470.383 (377.320) 93.063
 Capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital 5.400 - 5.400
 Prejuízo do exercício - (101.734) (101.734)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 475.783 (479.054) (3.271)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)

1. Contexto operacional: A Aços Laminados do Pará S.A. ("Sociedade") é 
uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”), 
com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade foi constituída em 2008 com 
o objetivo de elaborar o estudo de viabilidade, adquirir o terreno e obter as 
licenças ambientais para a posterior implantação e operação de uma siderúrgica 
para a produção de 2,5 Mta de produtos siderúrgicos em Marabá, no Pará. Os 
estudos incluem também a implantação de plantas de laminação a quente, 
laminação a frio e galvanização, utilizando placas de aço. A Sociedade realiza 
a manutenção do seu site em Marabá, com a execução física de terraplanagem 
e cumpre com as condicionantes e os programas decorrentes das licenças 
ambientais obtidas. A Vale tem intenção de continuar a prestar apoio financeiro 
suficiente para a Sociedade, de modo a cumprir as responsabilidades e 
obrigações contratuais a vencer. Neste contexto, a Sociedade é capaz de 
liquidar seus passivos, não havendo dúvida sobre a sua continuidade.  
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“Demonstrações 
Financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico dos 
ativos e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável 
(“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 28 
de fevereiro de 2022, data em que a emissão das demonstrações financeiras 
foi aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações 
financeiras são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). 
Todas as operações são realizadas em reais. d) Tributos sobre o lucro: A 
provisão para tributos sobre o lucro é calculada pelo lucro real, com base em 
alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem 
o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota 
estatutária aplicável no referido exercício é de 34%. e) Principais políticas 
contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação 
dessas demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas 
explicativas e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas 
demonstrações financeiras de exercícios anteriores. Algumas normas e 
interpretações contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou 
antecipadamente nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não 
espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações 
financeiras em períodos subsequentes. f) Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o 
uso de estimativas e o exercício de julgamentos por parte da Administração 
na aplicação das políticas contábeis da Sociedade. Essas estimativas são 
baseadas na experiência e conhecimento da Administração, informações 
disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros que se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. 
Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão dessas 
estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. 
As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Sociedade na 
preparação destas demonstrações financeiras estão apresentados na nota 6.
3. Outras despesas operacionais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
 Serviço de vigilância/segurança patrimonial (2.079) (1.811)
 Serviços de meio ambiente (510) (292)
 Serviços de manutenção, recuperação e revegetação (i) (3.647) (2.059)
 Provisão para processos judiciais (nota 6) (228) -
 Outros (448) (446)
Total (6.912) (4.608)
(i) O aumento da rubrica está atrelado ao período de prestação de serviço 
realizado em 2021, que foi maior quando comparado ao ano de 2020.
4. Resultado financeiro

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Despesas financeiras
 PIS e COFINS sobre receitas financeiras (24) (3)
 Taxas e comissões (1) (2)
 Juros e multas (3) (8)
 Variação monetária de processos judiciais (63) (3)

(91) (16)
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras 67 48
 Atualização monetária de tributos a recuperar 454 10

521 58
Resultado financeiro, líquido 430 42

5. Caixa e equivalentes de caixa
31 de dezembro de

2021 2020
Caixa e bancos 94 20
Aplicações financeiras 390 1.090
Total 484 1.110
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de aplicações 
financeiras em 31 de dezembro de 2021 refere-se a aplicações de Certificados 
de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 390 (R$ 1.090 em 31 de 
dezembro de 2020), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à 
taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
6. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas 
e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões 
para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas 
pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos 
contingentes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e 
judicial, cuja expectativa de perda é classificada como possível, as quais o 
reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela Sociedade, 
baseado nos consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos 
contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judiciais para 
garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais 
são atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante da 
Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos 
por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos 

judiciais
Passivos  

contingentes
Depósitos  

judiciais
31 de  

dezembro de
31 de  

dezembro de
31 de  

dezembro de
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Processos tributários 419 128 269 1.879 - -
Processos trabalhistas - - - - - 4
Total 419 128 269 1.879 - 4
O aumento na provisão para processos judiciais refere-se basicamente a 
alteração de prognósticos no valor de R$ 228, onde são discutidos valores 
de Imposto sobre serviço (ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
devidos pela Sociedade. Adicionalmente, a redução do passivo contingente 
ocorrido no exercício de 2021 também está atrelada a alteração de prognóstico 
de processos tributários. Política contábil: Uma provisão é reconhecida no 
momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica 
e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a 
obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da 
obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo 
com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode 
ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável 
devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for 
liquidada. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Por sua natureza, 
os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros 
ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais 
eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente 
legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da 
Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.
7. Tributos sobre o lucro e tributos a recuperar e a recolher: 
a) Tributos a recuperar e recolher: Tributos a  

recuperar
Tributos a  

recolher
31 de dezembro de

2021 2020 2021 2020
Impostos e contribuições federais 
brasileiras (PIS/COFINS) 4 9 - -
Imposto sobre serviço (ISS) 442 401 1.122 1.063
Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) - - 48 49
Outros tributos - - 300 298
Total 446 410 1.470 1.410
b) Tributos sobre o lucro a recuperar e recolher

Tributos sobre o 
lucro a recuperar

Tributos sobre o 
lucro a recolher

31 de dezembro de
2021 2020 2021 2020

Imposto de renda e contribuição 
social (IRPJ e CSLL) - 54 8 13
Imposto de renda retido na fonte 
(“IRRF”) 143 137 2 2
Total 143 191 10 15
8. Imobilizado: Os ativos imobilizados são compostos por imobilizado em 
curso e referem-se basicamente a terraplanagem da área de construção da 
siderúrgica. No exercício de 2021, a Sociedade complementou a provisão 
para perda no montante de R$ 95.000 por entender não haver expectativa de 
gerar benefícios econômicos futuros. 

Imobilizado 
em curso

Provisão 
para perda Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 e 2020 344.114 (249.114) 95.000
Provisão para perda - (95.000) (95.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 344.114 (344.114) -
Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição 
ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor 
recuperável. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo 
está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. 
9. Adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC AFAC
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.500
 Aportes realizados durante o ano 1.500
 Capitalizações realizadas durante o ano (6.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -
 Aportes realizados durante o ano 5.400
 Capitalizações realizadas durante o ano (5.400)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 -
10. Compensação ambiental: No exercício de 2021, a Sociedade complementou 
a provisão para compensação ambiental no montante de R$ 109 (R$ 25 em 
2020). Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são de R$ 1.450 e R$ 1.341, 
respectivamente. Essa provisão se refere a obrigações estabelecidas pelos 
órgãos públicos como um mecanismo para compensar os impactos ambientais 
causados pelas operações da Sociedade. As medidas compensatórias foram 
homologadas em 2006, porém, somente foram regulamentadas em 2017.
11. Patrimônio líquido (Passivo a descoberto): Capital social - Em 31 
de dezembro de 2021 o capital social é de R$ 475.783 (R$ 470.383 em 31 de 
dezembro de 2020) correspondendo a 9.174 (8.650 em 2020) ações ordinárias, 
totalmente integralizadas e sem valor nominal, com participação acionária integral 
da Vale S.A.. Em 2021, houve aumento de capital no valor de R$ 5.400, mediante a 
capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC realizados 
pela Vale durante o exercício de 2021, conforme aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2021. Em 2020, houve aumento 
de capital no valor de R$ 6.000, mediante a capitalização dos adiantamentos para 
futuro aumento de capital - AFAC realizados pela Vale, conforme aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de outubro de 2020. 
12. Transações com partes relacionadas: A Sociedade recebeu aportes 
de capital da sua controladora Vale, nos montantes de R$ 5.400 e R$ 1.500 
durante o ano de 2021 e 2020, respectivamente, como adiantamento para 
futuro aumento de capital, os quais já foram totalmente capitalizados. Para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não houve resultados 
gerados por operações com partes relacionadas. Todas as operações com 
partes relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre 
as partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros, 
os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes 
relacionadas. A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga pela 
Sociedade e pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações da 
própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
13. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro de 

2021
31 de dezembro de 

2020
 Caixa e equivalentes de caixa 484 1.110
Total dos ativos financeiros 484 1.110
 Fornecedores 995 758
Total dos passivos financeiros 995 758
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu 
modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos 
fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são mensurados ao 
valor justo por meio do resultado a menos que certas condições que permitam uma 
mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
ou pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que na data base destas 
demonstrações financeiras a Sociedade somente possui instrumentos financeiros 
classificados como custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente ao valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 
14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade 
monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e 
possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na 
redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a 
continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A 
exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de investimentos financeiros. 
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir 
o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um 
nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para 
gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade 
controla a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de 
solvência e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para 
negociação. c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta a 
diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. 
Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, o principal 
fator de risco de mercado ao qual a Sociedade está exposta é: risco da taxa de 
juros. A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco 
e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada 
de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.

Membros da Diretoria e Responsáveis Técnicos
Diretores

Dimas Bahiense Moreira - Diretor Presidente
Leonardo Caputo de Moura - Diretor

Responsáveis Técnicos
Carlos Alberto Ferreira de Abreu - Contador - CRC-RJ 131214/O-7

Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria

Cerca de 62% dos investidores têm menos de 40 anos
Aposentadoria incerta e tecnologia atraem cada vez mais os jovens 

O economista e di-
retor financei-
ro do Popibank, 

Marcelo Pereira, diz que há 
razões de estar havendo au-
mento de jovens investido-
res. O principal é a facilida-
de de controlar as finanças 
na palma da mão. “Hoje em 
dia, com os aplicativos de 
celular, é possível realizar 
seus investimentos de for-
ma rápida, simples e segura. 
Isso impulsiona os mais jo-
vens, mais acostumados ao 

mundo digital, a se torna-
rem investidores”, afirma.

Pereira acrescenta que as 
mudanças na Previdência, 
que tornaram a aposen-
tadoria um objetivo mais 
distante, e a tecnologia ca-
da vez mais acessível, estão 
mudando o perfil dos inves-
tidores nos últimos anos. 
Na opinião dele, o brasilei-
ro percebeu a necessidade 
de investir para garantir um 
futuro sem sustos. Levanta-
mento divulgado em feve-

reiro pela Bolsa de Valores 
brasileira (B3), mostrou 
que, em cinco anos, a média 
de idade do investidor caiu 
de 48,7 para 37,9 anos. Do 
total de investidores, 62% 
têm menos de 40 anos e 
12% do total de pessoas fí-
sicas que investem em ações 
não têm mais que 24 anos.

No passado, investir pa-
recia algo distante, só para 
especialistas, mas a facilida-
de de acesso à informação 
ajudou a formar uma cul-

tura de investimento. “Atu-
almente existem diversos 
blogs, canais e perfis nas 
redes sociais que são fo-
cados exatamente em des-
complicar esse mundo e, 
como os jovens estão sem-
pre conectados, aprendem 
mais rapidamente sobre os 
mais diversos tipos de in-
vestimentos, todos os seus 
detalhes e riscos”, pontua o 
economista.

No mundo dos inves-
tidores, quanto mais cedo 

se entra, maior é o ganho. 
“Quando o jovem descobre 
que, quanto mais tempo o 
seu dinheiro ficar aplicado, 
maior será o seu patrimô-
nio, começa a investir desde 
cedo”, completa o econo-
mista.

Pereira conta que os 
mais jovens têm mais pa-
ciência e uma margem 
maior para errar, corrigir e 
aprender, diferentemente 
de uma pessoa adulta que 
já tem seu patrimônio fi-

xado e menos “liberdade 
para errar”.

A dificuldade de acesso à 
aposentadoria após a refor-
ma da Previdência é outro 
fator que impulsiona os jo-
vens a investirem mais ce-
do. “Com as mudanças de 
regras, o jovem já pensa em 
não depender de aposenta-
doria. Isso faz com que ele 
busque investir para buscar 
uma velhice tranquila, com 
uma renda digna”, avalia o 
especialista.
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ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL 
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), 
nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de abril de 2022, às 08:00 
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Orientação de voto dos representantes da 
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial sobre a matéria da PD. 02-2022 – Enseada 
– Celebração de Termo de Encerramento de Pendências. Rio de Janeiro, 02 
de abril de 2022. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O CENTRO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FÓSFOROS, inscrito no
CNPJ nº 33.643.115/0001-53, pelo presente Edital, faço saber a todos os
associados em gozo de seus direitos sociais, que será realizada eleição 
no dia 10 de junho de 2022, na Sala de Reuniões do Movimento Sindical 
da FIRJAN, na Rua Santa Luzia, 685 – 8º andar, Centro/RJ, para compo-
sição da Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, para o triênio 
2022/2025, compreendendo o período de 10 de junho de 2022 a 10 de 
junho de 2025, sendo a 1ª Convocação às 11:00 horas e a 2º e última 
convocação às 11:30 horas. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.

Luiz Carlos Renaux
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVENORTE – COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE PROPAGANDA 
MÉDICA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE – CONVOCAÇÃO 
DE AGE – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O 
Presidente PROVENORTE – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE PROPAGANDA MÉDICA DO NORTE 
E NOROESTE FLUMINENSE, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0005321-4, e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 20.668.288/0001-
84, Sr. Carlos Alberto Almeida da Silva, no exercício das suas 
atribuições, convoca os sócios cooperados para participarem da AGO 
– Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18/04/2022, nas 
dependências do prédio onde a Cooperativa está estabelecida, em suas 
áreas comuns, a fim de dar maior segurança e possibilitar a participação 
dos sócios, mantendo a distância mínima exigida entre eles, seguindo os 
protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção 
contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a AGO será realizada na 
Rua Salvador da Transfiguração Teixeira Pinto, 32 – Parque Aurora 
– Campos dos Goytacazes – RJ, CEP: 28026-530, em primeira 
convocação às 18:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
sócios cooperados; em segunda convocação às 19:00 h com a presença 
mínima de metade mais um do total de sócios cooperados, e em terceira 
e última convocação às 20:00 h com presença mínima de 10 (dez) sócios 
cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem no 
total de seu quadro social, 29 (vinte e nove) sócios cooperados. 
Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão 
participar e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos 
do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela 
Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da 
AGO é a seguinte:  1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao 
Exercício 2021 para Deliberação da Assembleia, conforme itens a seguir: 
a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação 
do Balanço Geral e DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do 
Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação 
da Assembleia sobre a Prestação de Contas relativa ao Exercício 2021; 
3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou 
Perdas do Exercício 2021; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o 
Mandato de um ano 2022/2023; 5) Registro da ratificação de Entrada e 
Saída de cooperados; 6) Eleição da nova Diretoria da cooperativa para 
o mandato do quadriênio 2022/2026; 7) Demais assuntos de interesse 
social. Campos dos Goytacazes – RJ, 18 de abril de 2022.

Carlos Alberto Almeida da Silva – Diretor Presidente.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
31/03/22: Data, Local e Horário: Ao 31/03/22, às 09:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e 
Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Reunião 
Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico no dia 22/03/22, 
endereçada aos membros do Conselho de Administração da Companhia, na 
forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. Todos os membros do 
Conselho de Administração estavam presentes ou representados, exceto pelo 
Sr. Manuel Tomás García Blanco, cuja ausência foi devidamente justificada. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia 
Geral de proposta realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre 
o capital próprio (3ª parcela do ano 2022). Deliberações: Considerando a 
recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de Administração apro-
varam por unanimidade dos votos e sem ressalvas, submeter à aprovação da 
Assembleia Geral a proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio 
(3ª parcela do ano 2022) no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em 
março/22 e a ser pago em ou antes de 30/04/22. Encerramento: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretá-
ria. Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto 
Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, 
David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a 
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia. RJ, 31/03/22. Carolina Assano 
Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 4831557 em 01/04/2022.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 
2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão 
de Tefé, nº 34, 12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-
460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia relativos ao exercícIo social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para 
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos 
diretores da Companhia para o exercício de 2022; Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
04/02/2022 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; (v) Deliberar sobre novo aumento do capital social da 
Companhia; e (vi) 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, 05 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.
CNPJ Nº 07.792.269/0001-05

NIRE nº 33.3.0030564-5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos doze dias do mês de julho do ano de 2021, às quatorze horas, na 
sede da sociedade, na Via Coletora, S/N Quadra C Lote 19 - Zona Indus-
trial - CEP. 23.812-035, situada no município de Itaguaí, no Estado do Rio 
de Janeiro, se fez realizar a reunião dos acionistas de CONSTRUTORA L 
YTORANEA S.A, nos termos a seguir: PRESENÇAS: M.A.C.A III Participa-
ções e Investimentos S.A., inscrita no CNPJ nº 17.252.331/0001-11, com 
participação de 90% das ações ordinárias nominativas do capital social da 
empresa, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente - Sr. Marco 
Aurelio da Costa Abade, F.C.S Participações e Investimentos S.A, Inscri-
ta no CNPJ nº 17.234.775/0001-24, com participação de 05% das ações 
ordinárias nominativas do capital social da empresa, neste ato representa-
da pelo seu Diretor Presidente - Sr. Fernando da Costa Soares e B.D.C.A 
Participações e Investimentos S.A, Inscrita no CNPJ nº 17.234.809/0001-
80, com participação de 05% das ações ordinárias nominativas do capital 
social da empresa, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente - 
Sr. Bruno da Costa Abade, únicos acionistas da empresa, representantes 
da totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Bruno da Costa 
Abade, Presidente, e Marco Aurelio da Costa Abade, Secretário, conforme 
acordados entre os acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, 
face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista no estatuto 
social. ORDEM DO DIA: (1) Os acionistas aprovaram por unanimidade a 
saida do acionista da Sociedade, F.C.S Participações e Investimentos S.A, 
possuidor de 348,582(trezentas e quarenta e oito mil e quinhentas e oiten-
ta e duas) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, o qual 
cede e transfere na sua totalidade para o acionista B.D.C.A Participações 
e Investimentos S.A, acima qualificado, pelo qual dá plena e total quitação, 
nada tendo a reclamar agora, nem futuramente. Em decorrência das altera-
ções acima operadas, os acionistas decidem consolidar o Estatuto Social 
que rege a Companhia, que passa a ter a redação constante no Anexo 1, 
que desta ata faz parte integrante e indissociável. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes, e a assembleia foi encerrada. Itaguaí, 12 de julho de 
2021. Assinam a presente Ata: Bruno da Costa Abade, o Presidente, e Marco 
Aurelio da Costa Abade, como Secretário. Acionistas presentes: M.A.C. III 
Participações e Investimentos S.A, F.C.S Participações e Investimentos S.A 
e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A. Acionistas: M.A.C.A. III PARTI-
CIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. – MARCO AURELIO DA COSTA ABA-
DE – DIRETO PRESIDENTE; B.D.C.A. PARTICIPAÇÕES E INVESTIMEN-
TOS S.A. – BRUNO DA COSTA ABADE – DIRETOR PRESIDENTE; F.C.S. 
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS – FERNANDO DA COSTA SOARES. 
Mesa: BRUNO DA COSTA ABADE – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA; 
MARCO AURELIO DA COSTA ABADE – SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA. 

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A
MF/CNPJ Nº 07.792.269/0001-05

ESTATUTO SOCIAL
“Anexo I da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de julho de 2021, às 15:00 horas, na sede da socieda-
de Construtora Lytoranea S.A., MF/CNPJ nº 07.792.269/0001-05 e NIRE 33.3.0030564-5- CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL”.
CAPITULO 1- DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO: 1 - A CONSTRUTORA LYTORANEA S.A. é uma sociedade anônima resultante da transformação do tipo jurídico da sociedade empresária li-
mitada denominada Construtora Lytoranea Ltda, que se rege pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. 2 - A Companhia tem sede e foro na Via Coletora, S/N - Quadra C 
-Lote 19 -Zona Industrial - Itaguaí - RJ. CEP. 23.812-035; e, Filial 01, na Rua 5, S/N -Área 2, Gleba D da Gleba Lagoa Nova -Chaperó - Itaguaí - RJ. CEP. 23.812-690. 3 - O prazo de duração da 
Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL; 4 - A Companhia tem por objeto social a execução de obras de construção civil em geral sob regime de empreitada; a execução de 
obras civis de urbanização e paisagismo; a execução de obra civis de infraestrutura; a construção de redes de água e esgoto sanitário e pluvial; instalação e manutenção de redes elétricas; instala-
ção e manutenção elétrica, hidráulica e sanitária em edificações; a prestação de serviços de construção civil em geral; a complementação de construção de estradas de rodagem; obras de alvenaria 
e reboco; atividades relacionadas com a indústria da construção civil; a prestação de serviços de administração de obras; a construção de obra de arte de engenharia civil; o fornecimento de con-
creto usinado para obras civis, inclusive concreto betuminoso usinado a quente; a compra e venda de materiais de construção; a fabricação de artefatos de cimento para construção civil; a minera-
ção de cascalho e de pedra para obtenção de cascalho; o fornecimento de cascalho e pedra para obras civis; atividades relacionadas com a cadeia de suprimentos da construção civil; a elaboração 
de projetos de engenharia civil, básicos, executivos e de fundações e estruturas; elaboração de projetos de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, e demais necessários para a execução de 
obras de engenharia civil, o transporte rodoviário de cargas em geral; a locação de máquinas e equipamentos em geral; a incorporação imobiliária; a compra de imóveis e a venda de imóveis próprios, 
coleta de resíduos não-perigosos e coleta de resíduos perigosos. CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E ACÕES; 5 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$15.000.000,00{quinze milhões de reais), dividido em 6.971.632(seis milhões, novecentas e setenta e uma mil, seiscentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. 
6 - As ações são indivisíveis em relação à Companhia, que reconhecerá apenas um proprietário para cada ação. 7 - A sociedade poderá emitir certificados ou títulos múltiplos de ações, que serão 
assinados por todos os Diretores em conjunto.  8. -As ações preferenciais não dão direito a voto aos seus titulares, mas gozarão das seguintes vantagens: a - prioridade sobre as demais ações, no 
recebimento de um dividendo mínimo não cumulativo de 25% ao ano sobre o lucro líquido do exercício; b - Participação em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de asseguradas 
a estas uma participação igual ao mínimo de 25% ao ano sobre o lucro líquido do exercício; c - Prioridade no reembolso do capital, em caso de liquidação da sociedade, sem prêmio. 9 - Cada ação 
ordinária corresponderá ao direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 10 - A sociedade não poderá negociar com as próprias ações. Nessa proibição não se compreendem: a - as 
operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei:  b - a aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto 
a legal, e sem diminuição do capital, ou por doação; c -a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea “b” e mantidas em tesouraria. 11 - A sociedade não poderá receber em garantia as 
suas próprias ações, salvo para assegura a gestão dos seus administradores. 12 - As ações adquiridas nos termos da alínea “b”, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito e dividendo nem 
a voto. 13 - No caso da alínea “a” as ações adquiridas serão retiradas definitivamente de circulação. 14 - Mediante proposta da Diretoria, a Assembleia Geral dos Acionistas estabelecerá as condições 
de resgate integral ou parcial de qualquer uma das classes de ações da sociedade, inclusive através de redução do capital da sociedade, podendo o pagamento do preço do resgate ser efetuado 
em dinheiro ou em bens. 15 - Mediante proposta da Diretoria da sociedade, a Assembleia Geral dos Acionistas poderá aprovar a emissão de quaisquer valores mobiliários. CAPÍTULO IV – ADMI-
NISTRAÇÃO; 16-A sociedade será administrada, nos termos desse estatuto, por uma Diretoria composta por 02(dois) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato 
de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, com as seguintes denominações: Diretor Presidente e Diretor, este sem denominação especifica. 17 - Compete ao Diretor Presidente individualmente 
a representação e a realização de todos os atos no interesse da sociedade, com respeito à lei e a este Estatuto Social. Compete ao Diretor sem denominação especifica a representação da socie-
dade sempre em conjunto com o Diretor Presidente. 18 - Para constituição de procuradores a sociedade deverá ser representada pelo Diretor Presidente. O mandato deverá especificar os atos ou 
operações que os procuradores poderão praticar e a duração do mandato. O mandato judicial poderá ser outorgado por prazo indeterminado e os demais poderão ser outorgados por no máximo 02 
(dois) anos. 19 - A remuneração por membros da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral de modo global, cabendo à própria Diretoria liberar sobre a distribuição da verba entre seus membros. 
20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, por convocação de qualquer de seus membros. 21 - Havendo dissenso entre os Diretores sobre questão fundamental para 
o desenvolvimento da empresa, a questão será submetida à Assembleia de Acionistas. CAPÍTULO V - ASSEMBLÉIA GERAL; 22. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro 
primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando necessário, guardados os preceitos de Lei quanto às respectivas convocações. 23. A Assembleia Geral será 
instalada por um dos membros da Diretoria ou quem o substituir e os trabalhos serão dirigidos por mesa composta de Presidente e Secretário, escolhidos entre os presentes. CAPÍTULO VI - CON-
SELHO FISCAL; 24. O Conselho Fiscal, cujo funcionamento não será permanente, somente será instalado na forma do art. 161 da Lei 6404/76. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto 
de no mínimo três e no máximo cinco membros efetivos e, suplentes em igual número, podendo ser Acionistas ou não, residentes no País. 25. Os poderes e atribuições do Conselho Fiscal, quando 
em funcionamento serão aqueles previstos em lei. 26. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL, 
BALANÇOS, LUCROS E DIVIDENDOS; 27. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
findo, de acordo com as prescrições legais. 28. A Diretoria poderá elaborar balanços mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais e, com base nos resultados apurados, distribuir dividendos inter-
mediários, “ad referendum” da Assembleia Geral. 29. Do lucro líquido do exercício 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% 
do capital social. A sociedade poderá deixar de destinar a parcela de lucro a reserva, nas hipóteses previstas em lei. 30. Cabe à Assembleia Geral de Sócios deliberar sobre a destinação do resul-
tado em cada exercício. CAPÍTULO VIII – DISSOLUÇÃO; 31. A sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei. A Assembleia Geral deliberará a liquidação ordinária, 
estabelecerá suas condições e elegerá o liquidante e um Conselho Fiscal permanente. 32. A sociedade poderá, a qualquer tempo, transformar o seu tipo jurídico, por deliberação de Assembleia 
Geral Extraordinária, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos acionistas, ratificada ou previamente aprovada por Assembleia Especial dos titulares de ações preferenciais. 33. Por ocasião 
da liquidação da sociedade, o liquidante será indicado pela Assembleia Geral. CAPÍTULO IX – PUBLICAÇÕES; 34. A Companhia efetuará as publicações ordenadas pela Lei no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação de sua área geográfica de influência. CAPÍTULO X - FORO DE ELEIÇÃO; 35. Os acionistas se comprometem a empregar os melhores 
esforços para resolver por meio de negociação qualquer controvérsia oriunda e da interpretação deste Estatuto Social, Se a controvérsia não for resolvida amigavelmente, as dúvidas oriundas do 
cumprimento deste Estatuto deverão ser dirimidas no foro da sede da Companhia. Acionistas: B.D.C.A. PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. – BRUNO DA COSTA ABADE – DIRETOR PRE-
SIDENTE - M.A.C.A. III PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. – MARCO AURELIO DA COSTA ABADE – DIRETO PRESIDENTE. Mesa: BRUNO DA COSTA ABADE – PRESIDENTE DA AS-
SEMBLEIA; MARCO AURELIO DA COSTA ABADE – SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA. 

Pagamento móvel 
aumentou 10% no  
ano passado na China

CVM e Anbima:  
14 termos de 
compromisso em 2021

Demanda 
por crédito 
cresceu 21% 
em fevereiro

A demanda por cré-
dito no mês de 
fevereiro regis-

trou alta de 21% em rela-
ção a igual mês de 2021. 
Na comparação mensal 
com janeiro, porém, a al-
ta não foi tão expressiva, 
registrando crescimento 
de 2%, conforme Índice 
Neurotech de Demanda 
por Crédito (INDC). O 
indicador mede mensal-
mente o número de solici-
tações de financiamentos 
nos segmentos de varejo, 
bancos e serviços.

No mês passado, o des-
taque ficou novamente com 
serviços que liderou o au-
mento da demanda de cré-
dito com um desempenho 
de 134%, mantendo traje-
tória exponencial desde o 
final de 2021 na base anual 
de comparação. Em relação 
ao mês de janeiro, porém, 
houve queda de 3%.

Ainda no comparativo 
com janeiro, os bancos e 
as financeiras demonstra-
ram queda de 2%, enquan-
to as varejistas registraram 
alta de 22%.

Os pagamentos, 
sem dinheiro vi-
vo, administrados 

pelos bancos chineses man-
tiveram um crescimento 
constante no ano passado, 
com os pagamentos mó-
veis sustentando o ritmo 
de crescimento, de acordo 
com um relatório do banco 
central.

Os pagamentos sem di-
nheiro vivo, envolvendo 
cartões bancários, veícu-
los de pagamento online, 
notas promissórias, trans-
ferência de crédito e ou-

tros acordos, ficaram em 
4.415,56 trilhões de yuans 
(US$ 695,27 trilhões) em 
2021, um aumento de 
10,03% ano a ano, disse o 
Banco Popular da China 
no relatório.

Segundo a agência Xi-
nhua, do total, os paga-
mentos móveis atingiram 
526,98 trilhões de yuans, 
um aumento anual de 
21,94%. Enquanto isso, os 
pagamentos online cresce-
ram 8,25% ano a ano, para 
2.353,96 trilhões de iuanes, 
mostrou o relatório. 

O convênio entre a 
Comissão de Va-
lores Mobiliários 

(CVM) e a Associação Brasi-
leira das Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de Capi-
tais (Anbima) tem alcançado 
resultados para o aproveita-
mento da autorregulação na 
indústria de fundos. A seguir, 
serão apresentados os núme-
ros de 2021.

Em função do convê-
nio, foram celebrados 14 
termos de compromisso 
em 2021, sendo:1º semes-
tre: nove termos de com-
promisso, relacionados às 
atividades de distribuição e 
precificação de ativos finan-
ceiros; e 2º semestre: cinco 
termos de compromisso, 

sendo três referentes às ati-
vidades de distribuição e 
dois relativos à precificação 
de ativos financeiros.

A parceria estabelece a 
troca de informações entre 
a Anbima e a CVM, com a 
possibilidade de aproveita-
mento, pela Autarquia, do 
trabalho de supervisão fei-
to pela associação sobre a 
indústria de fundos. Desta 
forma, o convênio evita que 
haja desnecessária sobrepo-
sição no trabalho das duas 
entidades, com benefícios 
esperados de alinhamento na 
atuação e maior sinergia de 
esforços.

Detalhes sobre os casos 
estão disponíveis no site da 
Anbima.
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AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. 
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, 
às 14:30, na sede da Companhia, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, 
Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP: 20220-297, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
I. Adesão, pela Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico 
sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro 
de 2022, e pela Resolução Normativa Nº 1.008, de 15 de março de 2022. 
Para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar comprovante 
de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações 
da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a 
Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos 
documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência 
contadas da data da realização da Assembleia. Solicita-se aos acionistas 
que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Os documentos 
pertinentes à matéria a ser deliberada na Assembleia encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema 
eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). 

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2022.
Guilherme Gomes Lencastre

Presidente do Conselho de Administração

EVEREST ATLÉTICO CLUBE
CNPJ: 34.353.854/0001-73

Assembleia Geral Ordinária do Everest Atlético Clube, no dia 24 de abril 
de 2022, em sua sede, Salão Social, sito na Rua Acari n° 131 bairro de 
Inhaúma nesta cidade - “Edital de Convocação”. Nos termos do Estatuto 
Social, convoco por meio eletrônico Home Office e e-mails, tendo em vista, 
a crise de calamidade pública decorrente da contaminação do COVID-19, 
os associados de todas as categorias do Everest Atlético Clube, às dez 
horas do dia 24 de abril de 2022, em primeira “Convocação” havendo 
quórum, ou às dez horas e trinta minutos em segunda “Convocação” com 
qualquer número de membros presentes, será iniciada no salão social a 
Assembleia Geral Ordinária, em atendimento aos Artigos 26, 27 e 28 do 
Estatuto Social vigente, para deliberar sobre os assuntos em pauta: 1 - 
Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, bem 
como a indicação do Presidente e Vice Presidente do Conselho Deliberativo 
para 2022/2026; 2 - Indicação dos membros da Diretoria Administrativa para 
2022/2026; 3 - Indicação dos Membros da Comissão Fiscal para 2022/2026; 
4 - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2022. Nicolau João Neto 
- Presidente Administrativo.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3

NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL  

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Companhia”) 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que 
será realizada no dia 29 de abril de 2022, às 11h, na sede da Companhia, 
localizada à Rua Lauro Müller, nº 116, 12º andar, sala 1.201, Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (2) 
Definir que o Conselho de Administração da Companhia para o mandato 
2022/2024 seja composto por 03 (três) membros;  (3) Eleger os membros 
do Conselho de Administração;  (4) Deliberar sobre a remuneração anual 
global dos administradores para o exercício de 2022; (5) Na hipótese de 
haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos 
membros; e  (6) Na hipótese de haver eleição dos membros do Conselho 
Fiscal, fixar a sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(1) Deliberar sobre o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações 
de Emissão da Companhia; (2) Grupamento da totalidade das ações de 
emissão da Companhia à razão de 2:1, com a consequente alteração ao 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a quantidade de 
ações que passarão a compor o capital social da Companhia em razão 
do grupamento. Informações Gerais: A Companhia esclarece que:  (I) 
encontram-se à disposição dos acionistas nos sites de Relações com 
Investidores da Companhia (www.dommoenergia.com.br/ri), da CVM (www.
cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), os boletins de voto à distância, assim 
como os documentos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles 
previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções 
CVM 480/2009 e 481/2009, bem como as orientações para participação na 
assembleia. Tais documentos também se encontram disponíveis na sede da 
Companhia. Entretanto, em função do cenário de pandemia de COVID-19, 
a administração recomenda que a consulta aos mesmos seja realizada de 
forma digital;  (II) para participação na assembleia, os acionistas deverão 
apresentar à Companhia: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento 
de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualizado emitido pela 
instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações 
da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de, 
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii) 
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) 
adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do 
representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social, 
regulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários 
equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes 
de representação: ata de eleição do representante legal presente ou da 
pessoa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se for o 
caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido 
pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações 
da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de, 
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; (iv) 
em caso de representação por procurador, documentação listada no item 
(c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão 
adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração 
emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme 
exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no 
Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador.  
(III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto 
por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM 
481/2009, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira 
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia 
ou diretamente à Companhia, observadas as orientações constantes 
da Proposta da Administração disponibilizada nesta data, bem como as 
regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Para o envio dos boletins 
assinados diretamente à Companhia solicitamos a utilização do e-mail 
ri@dommoenergia.com.br, não havendo necessidade de envio posterior da 
via física. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, conforme 
alterada, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição 
da adoção do voto múltiplo é de 5%. Informações adicionais encontram-
se na Proposta da Administração disponível na sede da Companhia e 
nos endereços eletrônicos listados acima. Eventuais dúvidas poderão ser 
enviadas ao Departamento de Relações com Investidores, através do e-mail 
ri@dommoenergia.com.br. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. DOMMO 
ENERGIA S.A. - Marko Jovovic - Presidente do Conselho de Administração.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 33.3.0033665-6

Ata da Reunião da Diretoria Executiva  
realizada em 28 de dezembro de 2021

I. Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro 
de 2021, às 9h00, na sede social do Modal Controle Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro 
Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação por estarem presentes todos os membros da Diretoria 
Executiva da Companhia, conforme estabelece o § 3º do Artigo 17 do 
Estatuto Social. III. Mesa: Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior - 
Presidente; e Carlos José Lancellotti Narciso, Secretário. IV. Ordem do Dia: 
Da deliberação acima, ratifica a composição e a divisão entre os Grupos A 
e B da Diretoria da Companhia. V. Deliberações: Após os esclarecimentos 
acerca das matérias constantes da ordem do dia terem sido prestados, por 
unanimidade e sem ressalvas, o que segue: (i) Em virtude da deliberação 
acima, ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, deliberada na 
Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, a saber: (i) Cristiano Maron 
Ayres, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, convivente em união 
estável com pacto de separação de bens, economista, portador da carteira 
de identidade nº 10.879.451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF 
sob o nº 076.323.937-22, residente e domiciliado na Rua Ministro Artur 
Ribeiro, nº 243, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-230, na 
condição de Diretor Executivo; (ii) Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães 
Júnior, brasileiro, nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob o 
regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador 
da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Rua Noel Nutels, 
nº 40, apto. 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-300, 
na condição de Diretor Executivo; (iii) Ana Paula Moraes Venancio 
Amaral, brasileira, nascida em 03 de dezembro de 1975, casada sob o 
regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de 
identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF sob o 
nº 069.306.917-12, residente e domiciliada na Rua Conde de Irajá, nº 420, 
apto. 202, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22271-020, na condição de 
Diretora Operacional; (iv) Bruno José Albuquerque de Castro, brasileiro, 
nascido em 13 de junho de 1981, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e 
domiciliado na Rua Tuim, nº 783, apto. 51, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, 
CEP 04514-103, na condição de Diretor Operacional; (v) Ivan Nogueira 
Pinheiro, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1979, casado sob o 
regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira 
de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 223.034.588-54, residente e domiciliado no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, nº 1.874, Apto. 1 B, bairro Jardim 
Paulista, CEP 01420-002, na condição de Diretor Operacional; (vi) Carlos 
José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, 
divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 07473864-2, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 680.864.667-87, residente e 
domiciliado na Rua Marcos Lopes, nº 132, apto. 143, Vila Nova Conceição, 
São Paulo, SP, CEP 04513-080, na condição de Diretor Operacional; e 
(vii) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da 
carteira de identidade nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito 
no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na Rua Vereador 
Duque Estrada, nº 114, apto. 301, Santa Rosa, Niterói, RJ, CEP 24240-
210, na condição de Diretor Operacional. Ainda, ratificaram a divisão da 
Diretoria entre os Grupos A e B, exclusivamente para fins de representação 
da Companhia, deliberada na Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, 
conforme segue:

DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
DIRETORES GRUPO A DIRETORES GRUPO B

Ana Paula Moraes  
Venancio Amaral Cristiano Maron Ayres

Ronaldo Fabiano Baeta  
Guimarães Júnior Ivan Nogueira Pinheiro

Bruno José Albuquerque de Castro Carlos José Lancellotti Narciso
Eduardo Frederico Bittar Gomes

VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais 
havendo a tratar, foi a reunião da Diretoria suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi 
assinada por todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Ronaldo Fabiano 
Baeta Guimarães Júnior (Presidente) e Carlos José Lancellotti Narciso 
(Secretário). Diretores Executivos Presentes: Cristiano Maron Ayres; 
Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Junior. Rio de Janeiro, 28 de dezembro 
de 2021. Mesa: Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior - Presidente; 
Carlos José Lancellotti Narciso - Secretário. Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 30/12/2021 sob o número 
00004678742. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 33.3.0033665-6

Ata da Reunião da Diretoria Executiva  
realizada em 22 de outubro de 2021

I. Data, Hora e Local: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 
2021, às 9h00, na sede social do Modal Controle Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro 
Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação por estarem presentes todos os membros da Diretoria 
Executiva da Companhia, conforme estabelece o § 3º do Artigo 17 do 
Estatuto Social. III. Mesa: Cristiano Maron Ayres, Presidente; e Ronaldo 
Fabiano Baeta Guimarães Júnior, Secretário. IV. Ordem do Dia: (i) Tomar 
conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) em 
virtude da deliberação acima, ratifica a composição e a divisão entre 
os Grupos A e B da Diretoria da Companhia. V. Deliberações: Após os 
esclarecimentos acerca das matérias constantes da ordem do dia terem 
sido prestados, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue: (i) Tomaram 
conhecimento da renúncia ao cargo de Diretor da Companhia apresentada 
pelo Sr. Flávio dos Santos Pereira, brasileiro, maior e capaz, casado, 
formado em tecnologia da informação, nascido em 11 de novembro de 
1972, portador da cédula de identidade RG nº 09157846-8 IFP/RJ e inscrito 
no CPF sob o nº 012.343.357-60, na condição de Diretor Operacional. 
(ii) Em virtude da deliberação acima, ratificaram a composição da Diretoria 
da Companhia, deliberada na Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, 
a saber: (i) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, nascido em 22 de julho 
de 1978, convivente em união estável com pacto de separação de bens, 
economista, portador da carteira de identidade nº 10.879.451-2, expedida 
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, residente e 
domiciliado na Rua Ministro Artur Ribeiro, nº 243, Jardim Botânico, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 22461-230, na condição de Diretor Executivo; (ii) Eduardo 
Centola, brasileiro, nascido em 23 de março de 1968, casado sob o 
regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador 
da carteira de identidade nº 9.979.162-6, expedida pela SSP/SP, inscrito 
no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na Rua Maestro 
Elias Lobo, nº 273, Jardim Europa, São Paulo, SP, CEP 01433-000, na 
condição de Diretor Executivo; (iii) Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães 
Júnior, brasileiro, nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob o 
regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador 
da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Rua Noel Nutels, 
nº 40, apto. 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-300, 
na condição de Diretor Executivo; (iv) Ana Paula Moraes Venancio 
Amaral, brasileira, nascida em 03 de dezembro de 1975, casada sob o 
regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de 
identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF sob o 
nº 069.306.917-12, residente e domiciliada na Rua Conde de Irajá, nº 420, 
apto. 202, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22271-020, na condição de 
Diretora Operacional; (v) Bruno José Albuquerque de Castro, brasileiro, 
nascido em 13 de junho de 1981, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e 
domiciliado na Rua Tuim, nº 783, apto. 51, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, 
CEP 04514-103, na condição de Diretor Operacional; (vi) Ivan Nogueira 
Pinheiro, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1979, casado sob o 
regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira 
de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 223.034.588-54, residente e domiciliado no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, nº 1.874, Apto. 1 B, bairro Jardim 
Paulista, CEP 01420-002, na condição de Diretor Operacional; (vii) Carlos 
José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, 
divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 07473864-2, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 680.864.667-87, residente e 
domiciliado na Rua Marcos Lopes, nº 132, apto. 143, Vila Nova Conceição, 
São Paulo, SP, CEP 04513-080, na condição de Diretor Operacional; e 
(vii) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da 
carteira de identidade nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ, 
inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na Rua 
Vereador Duque Estrada, nº 114, apto. 301, Santa Rosa, Niterói, RJ, 
CEP 24240‑210, na condição de Diretor Operacional. Ainda, ratificaram a 
divisão da Diretoria entre os Grupos A e B, exclusivamente para fins de 
representação da Companhia, deliberada na Assembleia Geral realizada 
em 11/02/2021, conforme segue:

DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
DIRETORES GRUPO A DIRETORES GRUPO B

Eduardo Centola Cristiano Maron Ayres
Ana Paula Moraes  
Venancio Amaral Ivan Nogueira Pinheiro

Ronaldo Fabiano Baeta  
Guimarães Júnior Carlos José Lancellotti Narciso

Bruno José Albuquerque de Castro
Eduardo Frederico Bittar Gomes

VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais 
havendo a tratar, foi a reunião da diretoria suspensa pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada por 
todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Cristiano Maron Ayres (Presidente) 
e Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães (Secretário). Diretores Executivos 
Presentes: Cristiano Maron Ayres; Eduardo Centola; Ronaldo Fabiano 
Baeta Guimarães Junior. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2021. Mesa: 
Cristiano Maron Ayres - Presidente; Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães - 
Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o 
arquivamento em 19/11/2021 sob o número 00004650907. a) Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.
CNPJ Nº 07.792.269/0001-05

NIRE nº 33.3.0030564-5
Ata de Assembleia Geral Ordinária

Aos nove dias do mês de agosto do ano de 2021, às onze horas, na sede da 
sociedade, na Via Coletora, S/N Quadra C Lote 19 - Zona Industrial - CEP. 
23.812-035, situada no município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, 
se fez realizar a reunião dos acionistas de CONSTRUTORA L YTORANEA 
S.A, nos termos a seguir: PRESENÇAS: M.A.C.A III Participações e Investi-
mentos S.A., inscrita no CNPJ nº 17.252.331/0001-11, com participação de 
90% das ações ordinárias nominativas do capital social da empresa, neste 
ato representada pelo seu Diretor Presidente - Sr. Marco Aurelio da Costa 
Abade e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A, inscrita no CNPJ nº 
17.234.809/0001-80, com participação de 10% das ações ordinárias nomi-
nativas do capital social da empresa, neste ato representada pelo seu Di-
retor Presidente - Sr. Bruno da Costa Abade, únicos acionistas da empresa, 
representantes da totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: 
Bruno da Costa Abade, Presidente, e Marco Aurelio da Costa Abade, Secre-
tário, conforme acordados entre os acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada 
a publicação, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista 
no estatuto social. ORDEM DO DIA: Deliberar pela reeleição da Diretoria: 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: (1) aprovada a reeleição 
para um novo mandato de 03 (três) anos dos Srs. BRUNO DA COSTA ABA-
DE, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, 
residente e domiciliado na Rua Prefeito Arthur Pires, nº 1.120 - Centro - Man-
garatiba - RJ. CEP. 23.860-000, inscrito no MF/CPF sob o nº 055.990.867-98 
e portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02455402976/DETRAN/
RJ, para o cargo de Diretor Presidente, e, MARCO AURELIO DA COS-
TA ABADE, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Arthur Pires, nº 887 - 
Centro - Mangaratiba - RJ. CEP. 23.860-000, inscrito no MF/CPF sob o nº 
078.593.027-21 e portador da Carteira de Identidade nº 10532753-0/IFP/RJ, 
para o cargo de Diretor. Os Diretores reeleitos compareceram nesta Assem-
bleia para tomar posse dos seus cargos, declarando expressamente que não 
estão inclusos em crimes que os impeçam de comerciar ou ter parte, como 
sócios ou administradores, em sociedades mercantis, conforme no§ 1° do ar-
tigo 1.011 da Lei nº 10.406 de 2002, e nem não estão impedidos por lei espe-
cial, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, ou contra relações no consumo, a fé pública ou a pro-
priedade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser tratado. o Presi-
dente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos 
presentes. Itaguaí, 09 de agosto de 2021. Assinam a presente Ata: Bruno 
da Costa Abade, como Presidente, e Marco Aurelio da Costa Abade, como 
Secretário. Acionistas presentes: M.A.C.A III participações e Investimentos 
S.A e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A. Acionistas: M.A.C.A. III 
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. – MARCO AURELIO DA COSTA 
ABADE – DIRETO PRESIDENTE; B.D.C.A. PARTICIPAÇÕES E INVESTI-
MENTOS S.A. – BRUNO DA COSTA ABADE – DIRETOR PRESIDENTE. 
Mesa: BRUNO DA COSTA ABADE – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA; 
MARCO AURELIO DA COSTA ABADE – SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA. 

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
A direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do 

Rio de Janeiro, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições, cumprindo 
os dispositivos Estatutários e constitucionais, CONVOCA todos os jornalis-
tas associados e as jornalistas associadas, quites e em pleno gozo de 
seus direitos, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 11 
de abril de 2022, em formato virtual pela plataforma Zoom. Para partici-
par os associados e as associadas devem estar adimplentes até o mês 
de março de 2022 e se inscreverem, para o recebimento do link, através 
do correio eletrônico sindicato-rio@jornalistas.org.br até às 12 horas do 
dia 11/04/2022. A assembleia terá início às 18 horas e 30 minutos horas, 
em primeira convocação, e às 19 horas em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, para discutir e votar a seguinte ordem do 
dia: 1) Eleição da Comissão Eleitoral que irá organizar as eleições que 
renovarão a Diretoria, o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética para o 
triênio 2022/2025.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022.
Vergínia Dirami Berriel - Diretora de Administração

Petrobras: Março fecha com 91% de utilização total em refino
Política de privatização de refinarias continua

A Petrobras infor-
mou nesta segunda-
feira que alcançou 

91% de fator de utilização 
total do parque de refino 
na última semana de março 
de 2022. A média do fator 
de utilização considerando 
todo o mês foi de 89%. Se-
gundo a empresa, em 2021, 
o nível médio de utilização 
das refinarias da Petrobras 
foi de 83%, maior índice 
dos últimos 5 anos. Mesmo 
assim, a atual administração 
da estatal mantém sua polí-
tica de venda de ativos que 
passa, principalmente, pelas 
refinarias.

“O fator de utilização total 
do refino considera o volume 
de carga de petróleo efetiva-
mente processado e a carga 
de referência das refinarias, 
ou seja, a capacidade máxi-
ma de operar, respeitando os 
limites de projeto dos equi-
pamentos, os requisitos de 
segurança, de meio ambiente 
e de qualidade dos derivados 
produzidos, além da raciona-
lidade econômica das deci-
sões de produção, com foco 
em geração de valor”, infor-
mou a empresa.

“A definição do nível de 
utilização é uma decisão 
técnica e econômica, que 

leva em conta a demanda 
dos clientes da Petrobras, as 
alternativas globais de su-
primento e preços de petró-
leo e derivados, diferentes 
configurações e limites de 
operação e a necessidade de 
paradas de manutenção das 
unidades de refino, entre 
outros fatores. A Petrobras 
está produzindo o máximo 
possível dentro de condi-
ções seguras, sustentáveis 
e econômicas”, disse, em 
nota, o diretor de Refino e 
Gás Natural da Petrobras, 
Rodrigo Costa.

A Petrobras informou 
ainda que irá realizar inves-

timentos de US$ 6,1 bilhões 
em refino nos próximos 
cinco anos, para expandir a 
capacidade de refino, a ge-
ração de produtos de maior 
qualidade e posicionar suas 
refinarias entre as melhores 
do mundo em eficiência e 
desempenho operacional.
 
Querosene

A Petrobras iniciou no 
final de março a comercia-
lização de Querosene de 
Aviação (QAV) em Brasí-
lia, por meio do oleoduto 
Osbra e entrega rodoviária 
no terminal da Transpe-

tro. O Osbra transporta 
derivados de petróleo da 
Refinaria de Paulínia para 
o Centro-Oeste. A notícia 
foi confirmada pela petro-
leira nesta segunda-feira. 
Segundo a estatal, esta no-
va operação traz mais uma 
alternativa confiável para o 
suprimento de QAV a Bra-
sília, diminuindo a depen-
dência do modal rodoviário. 
Até então, as entregas deste 
combustível à cidade eram 
feitas somente a partir das 
refinarias de Betim e Paulí-
nia, de onde as distribuido-
ras transportam o produto 
por rodovia até Brasília. “A 

operação de bombeio de 
QAV pelo Osbra está em 
fase de testes e tem apresen-
tado resultados positivos 
tanto quanto à qualidade 
do produto como quan-
to às condições de opera-
ção”, afirma a Petrobras. 
 Após a conclusão da fase 
de testes, prevista para en-
cerrar até o terceiro trimes-
tre deste ano, a Petrobras 
planeja iniciar a comerciali-
zação de forma regular do 
Querosene de Aviação para 
o aeroporto de Brasília, o 
que reforça o compromisso 
da Petrobras no atendimen-
to aos seus clientes.
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