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União repassa 
R$ 7,7 bilhões 
do pré-sal
a estados

O Governo Federal vai repas-
sar R$ 7,7 bilhões para estados, 
Distrito Federal e municípios do 
valor relativo à arrecadação dos 
bônus de assinatura do leilão dos 
excedentes para exploração de 
petróleo e gás natural da cessão 
onerosa dos campos de Sépia e 
Atapu, no pré-sal, de acordo com 
informações do Ministério de Mi-
nas e Energia. O valor será pago 
até a próxima terça-feira (24).

O leilão foi realizado pela Agên-
cia Nacional de Petróleo (ANP) 
em dezembro de 2021 e rendeu 
bônus de assinatura total de R$ 
11,1 bilhões. Segundo o ministé-
rio, os investimentos previstos são 
de R$ 204 bilhões.

Desde 2019, oito leilões de 
petróleo e gás natural prometem 
investimentos de R$ 800 bilhões, 
com expectativa de criação de 
mais de 500 mil empregos.

Salário médio urbano 
na China ultrapassa 
os US$ 14 mil

O salário médio dos funcioná-
rios urbanos da China cresceu em 
2021, com a média no setor não 
privado chegando a 100 mil iuans 
(cerca de US$ 14.817) ao ano, pe-
la primeira vez, mostraram dados 
oficiais na sexta-feira. O cresci-
mento real, descontada a infla-
ção, foi de 8,6%, segundo dados 
do National Bureau of  Statistics. 
No setor privado, o salário médio 
anual ficou em 62.884 iuans, um 
aumento real de 7,8%.

Saques extraordinários somam 
20% do patrimônio do FGTS
Governo tira poupança do trabalhador, diz construção

Dois pontos vitais para o 
setor da construção – 
Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) e re-
equilíbrio econômico dos contra-
tos – foram destaques na reunião 
do Conselho de Administração da 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) realizada nes-
ta quinta-feira.

O presidente da CBIC, José 
Carlos Martins, ressaltou que os 
saques extraordinários autoriza-
dos já atingem cerca de R$ 120 
bilhões, 20% do patrimônio do 
Fundo de Garantia. Lembrou que 
o FGTS foi criado como poupan-
ça compulsória dos trabalhadores, 
com regras para casos de demis-
são, aposentadoria, doença grave, 
compra de imóvel e morte, além 

de instrumento de investimento 
em habitação, saneamento e infra-
estrutura, possibilitando a geração 
direta e indireta de emprego.

“O governo está tirando o direito 
do trabalhador. É como se a família 
tivesse investido em uma casa e, no 
decorrer do tempo, tivesse que de-
teriorar o seu patrimônio – retiran-
do janela, porta – para fazer com-
plemento de renda”, disse.

O deputado federal Marce-
lo Ramos (PSD-AM), presente à 
reunião, mencionou a possibilida-
de de criação de uma Comissão 
Temporária de Monitoramento 
do FGTS sobre todos os proje-
tos que tramitam na Câmara dos 
Deputados com finalidades fora 
do seu objetivo. “A nobreza do 
gasto não pode justificar o desvio 

do seu uso”, destacou o deputado, 
reforçando que o FGTS só pode 
ser usado para o que está na lei 
e deve ser vetada qualquer outra 
possibilidade.”

O Governo Federal publicou, 
neste mês de maio, no Diário Ofi-
cial, a MP 1.116, estabelecendo 
uma série de medidas de apoio aos 
trabalhadores com filhos de até 4 
e 5 anos de idade. A possibilida-
de de saque do FGTS para mães 
pagarem creche e para o custeio 
de cursos profissionalizantes está 
entre as medidas. Gustavo Hitzs-
chky, advogado trabalhista e sócio 
do escritório BHC Advogados, 
explica que nem todas as mudan-
ças previstas na MP devem ser 
obrigatoriamente concedidas pe-
los empregadores.

Planos de  
saúde: alta de 
16% nas mãos 
de Guedes

Está nas mãos dos integrantes 
do Ministério da Economia a de-
cisão sobre o reajuste dos planos 
de saúde individuais e familiares 
neste ano. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) enviou 
o cálculo do índice de aumento 
anual em 10 de maio para a pasta. 
“Ainda não há, portanto, uma data 
definida para divulgação do índi-
ce”, afirmou a ANS.

A Associação Brasileira de Pla-
nos de Saúde (Abramge) estima 
que o percentual a ser aplicado em 
2022 seja próximo a 15,8%.

“Nesse sentido, é importan-
te lembrar que os planos de saú-
de foram o único setor regulado 
com reajuste negativo em 2021, de 
8,19%, reflexo direto das despe-
sas médico-hospitalares de 2020 
inferiores às de 2019 por conta 
do adiamento dos procedimen-
tos eletivos, gerado pelo distan-
ciamento social logo no início da 
pandemia”, afirma a nota.

Segundo a Abramge, em 2021, 
as despesas superaram – “e muito” 
– as de 2020, como resultado da 
elevada taxa de ocupação hospita-
lar ocasionada por dois principais 
motivos: a retomada dos atendi-
mentos adiados no ano anterior e a 
segunda onda da Covid-19, muito 
maior do que a primeira.

“Outros fatores que impacta-
ram, foram a inflação mundial de 
insumos (materiais, equipamen-
tos e medicamentos) e a alta ex-
ponencial do dólar, moeda atre-
lada a grande parte dos insumos 
médico-hospitalares utilizados no 
Brasil”, acrescenta a nota.

A Federação Nacional de Saú-
de Suplementar (FenaSaúde) 
projeta reajuste quase igual, de 
15,7%. De acordo com a federa-
ção, outro componente conside-
rado para o cálculo do reajuste – 
coo peso de 20% – é o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que incide sobre custos 
de naturezas como despesas ad-
ministrativas.

“Nesse sentido, vale ressaltar 
que o Brasil enfrenta a maior in-
flação geral em 19 anos, o que 
afeta diversos setores de ativida-
de econômica, incluindo o mer-
cado de planos de saúde. Ainda 
assim, no acumulado dos últi-
mos dois anos, o IPCA passou 
de 16%, e o reajuste de medi-
camentos, 22%, frente a 6,22% 
dos planos de saúde individuais, 
se confirmadas as projeções de 
reajuste para 2022, e consideran-
do o reajuste negativo de  8,19%, 
em 2021”, disse a FenaSaúde à 
Agência Brasil. Página 3

Ministros das Finanças do G7 
defendem elevar juros contra inflação

Os países do G7, grupo 
que reúne as sete nações 
liberais mais ricas, estão 

determinados a conter a inflação 
crescente, disse o ministro das Fi-
nanças alemão, Christian Lindner, 
nesta sexta-feira. Falando em uma 
coletiva de imprensa após a reu-
nião de ministros das Finanças e 
presidentes de bancos centrais do 
G7, realizada em Petersberg, na 
Alemanha, Lindner pediu aos BCs 
que reduzam a inflação crescente.

“Na maioria dos países do G7, 
as taxas de inflação atingiram ní-

veis não vistos em décadas”, disse 
um comunicado divulgado após a 
reunião. “Os bancos centrais do 
G7 estão monitorando de perto 
o impacto das pressões de pre-
ços nas expectativas de inflação 
e continuarão a calibrar adequa-
damente o ritmo de aperto da 
política monetária de maneira 
dependente de dados e clara-
mente comunicada, garantindo 
que as expectativas de inflação 
permaneçam bem ancoradas, ao 
mesmo tempo em que estão aten-
tos para salvaguardar a recupera-

ção e limitar as repercussões ne-
gativas entre países.”

Joachim Nagel, do banco cen-
tral alemão, Bundesbank, tam-
bém expressou sua preocupação 
com a inflação durante a coletiva 
de imprensa com Lindner. No 
início deste mês, Nagel, também 
membro do conselho do Banco 
Central Europeu (BCE), propôs 
explicitamente que o BCE encer-
rasse as compras de títulos como 
o primeiro passo no final de junho 
e começasse a aumentar as taxas 
de juros em julho.

Antonio Cruz/ABr
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Bolsonaro: destruidor do futuro

A Otan e o novo equilíbrio global

Por Samuel 
Pinheiro 
Guimarães

1 – Ainda que sejam as-
pectos relevantes de 

sua personalidade e de seu 
comportamento e que não 
devem ser minimizados, 
não é correto afirmar que 
o presidente Jair Bolsonaro 
é um psicopata, desvairado, 
incoerente, manhoso, igno-
rante, violento, fascista e 
genocida e que seu governo 
é incompetente e sem ru-
mo, sem um projeto para o 
Brasil.

2 – Bolsonaro é tudo isto 
e pior do que isto tudo. 

Seu governo tem um proje-
to e este projeto tem como 
objetivo a destruição do fu-
turo do Brasil.

3 – O projeto econômi-
co de Bolsonaro é um 

projeto ultraneoliberal cujas 
premissas são simples:

 – todos os problemas 
econômicos podem ser 

resolvidos pela empresa 
privada;

 – a empresa privada ainda 
não os resolveu devido à 

nefasta ação regulamentado-
ra e empresarial do Estado.

4 – A política econômica 
de Bolsonaro procura, 

com ardor, desregulamen-
tar as atividades econômi-
cas; privatizar as empresas 
do Estado; vender os bens 
do Estado; permitir a au-
torregulamentação pelas 
empresas de suas ativida-
des; reduzir os direitos dos 
trabalhadores.

5 – Na área externa, as 
medidas econômicas 

têm como objetivo abrir 
amplamente a economia ao 
capital estrangeiro e às im-
portações; “aferrolhar” essa 
política econômica neoli-
beral pela adesão do Brasil 
à OCDE e a obrigação de 
seguir seus “códigos”; ne-
gociar acordos de livre-co-
mércio e neles abandonar a 
possibilidade de usar tarifas 
de importação; transformar 
o Mercosul em uma área de 
livre-comércio.

6 – O projeto social de 
Bolsonaro é uma rever-

são aos valores mais con-
servadores da sociedade.

7 – O projeto social de 
Bolsonaro para o Bra-

sil tem como premissa que 
marxistas estimularam e im-
plantaram o ateísmo; ataca-

ram a religião cristã e seus 
padres e prelados; agridem 
os princípios da Família; 
atacam os valores da Pátria 
e da Nacionalidade; incenti-
vam a libertinagem sexual.

8 – Bolsonaro afirma 
que o interesse do in-

divíduo é sempre superior 
ao interesse coletivo; que a 
corrupção é causada pelo 
Estado; que a intervenção 
do Estado na educação é 
a causa principal da perda 
dos valores; que as reivin-
dicações das minorias são 
indevidas por serem essas 
minorias “inferiores”; que o 
uso da força para preservar 
valores é legítimo.

9 – A política de Bolso-
naro faz tudo para eli-

minar a ação cultural do Es-
tado e limitar as iniciativas 
culturais privadas; benefi-
ciar ao máximo as entidades 
religiosas cristãs, em espe-
cial, evangélicas; privatizar 
o ensino e legalizar o ensi-
no “em casa”; ridicularizar 
a ciência, os cientistas e os 
professores; estimular o 
desprezo e ódio às minorias 
étnicas, às mulheres, aos 
LGBTQIA+; fortalecer as 
polícias e o Ministério Pú-

blico para combater a cor-
rupção e “enquadrar” seus 
“inimigos”.

10 – O projeto políti-
co de Bolsonaro é a 

implantação de um sistema 
político e governamental 
autoritário, uma ditadura 
fascista que garanta a liber-
dade para as empresas e a 
submissão dos trabalhado-
res; consolidar na legislação 
valores sociais ultraconser-
vadores e a própria perpe-
tuação dessa ditadura.

11 – Seu principal ins-
trumento é armar a 

população, as polícias e as 
milícias que pretende usar 
no golpe fascista que tenta-
rá dar em 2022.

12 – Instrumentos des-
se projeto político 

são passar competências e 
recursos da União para os 
estados e municípios; con-
tratar pessoal sem concurso; 
nomear indivíduos inexpe-
rientes e contrários à ação 
do Estado em cada área; re-
duzir recursos das entidades 
e empresas públicas e assim 
“justificar” sua privatização; 
controlar o Poder Judiciá-
rio pela nomeação de juízes 
conservadores.

13 – Bolsonaro ofen-
de os Poderes do 

Estado; acusa seus adversá-
rios de serem comunistas, 
ateus e pervertidos; acusa o 
sistema eleitoral de fraudu-
lento; acusa o Congresso e 
o Judiciário de “não deixá-
-lo trabalhar”; desacredita 
os juízes do TSE; afirma 
que “pessoas desejam ma-
tá-lo”, ofende a imprensa 
e jornalistas, negou a exis-
tência e hoje minimiza a 
Covid-19 e ridiculariza os 
que a temem.

14 – Na política ex-
terna, Jair Bolso-

naro revelou e continua a 
revelar sua admiração pelos 
governos e líderes de ex-
trema direita; sua devoção 
irrestrita aos Estados Uni-
dos e sua fiel adesão às po-
sições americanas à época 
de Trump; sua admiração 
por Israel; seu antagonismo 
em relação à China; e segue 
a orientação de Steve Ban-
non, o americano ideólogo 
e articulador da extrema di-
reita nos EUA e no mundo.

15 – Jair Bolsonaro de-
dicou-se a destruir 

a política externa brasileira 
em seus fundamentos. As-

sim retirou o Brasil da Ce-
lac e da Unasul; participou, 
com outros governos de di-
reita, na criação do Prosul; 
designou um general pa-
ra integrar o IV Comando 
Americano; permitiu a pre-
sença de tropas americanas 
em treinamento no Brasil; 
participou das manobras 
de golpe de Estado na Ve-
nezuela; anunciou a mudan-
ça da Embaixada brasileira 
em Israel para Jerusalém, 
em afronta às decisões do 
Conselho de Segurança da 
ONU.

16 – Derrotado nas 
eleições de outubro 

de 2022, Bolsonaro tentará 
o golpe de Estado, sua úni-
ca possibilidade de escapar 
dos numerosos processos 
que terá de enfrentar na 
Justiça pela enormidade e 
diversidade de seus crimes 
contra os brasileiros e o 
Brasil.

Samuel Pinheiro Guimarães Neto, 
professor, diplomata e economista, 

ex-secretário-geral das Relações Ex-
teriores do Ministério das Relações 
Exteriores e ex-ministro-chefe da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (SAE).

Por Edoardo 
Pacelli

O objetivo estra-
tégico da guerra 
russo-ucraniana 

parece bastante claro. Uma 
espécie de salto em direção 
ao passado: a tentativa de 
reconstituir uma forma de 
bloco “soviético” na Eu-
ropa, que devolva o poder 
e a centralidade à Rússia. 
Pode-se observar, ironica-
mente, que a consequência 
inevitável de tal plano de 
recuperação do passado só 
poderia ser o despertar e 
o fortalecimento da força 
que, por tantos anos, garan-
tiu a contenção e dissuasão 
da URSS, precisamente a 
Otan.

Graças a Putin, o Oci-
dente está redescobrindo 
uma solidez e uma resili-
ência que pareciam esque-
cidas, juntamente com a 
capacidade de reagir de 
forma eficaz e de conter e 
gerenciar tanto a dissidência 
política interna, quanto as 
divisões alimentadas pelos 
diferentes níveis de energia 

e vulnerabilidade econômi-
ca enfrentados pelos alia-
dos. No entanto, não esta-
mos mais vivendo os anos 
da Guerra Fria, o bloqueio 
de Berlim, a crise cubana ou 
mesmo a crise dos euromís-
seis. O quadro estratégico 
geral mudou muito.

No passado, existia um 
equilíbrio entre duas esferas 
de influência opostas, pou-
co interligadas econômica 
e socialmente e bem defini-
das pelas decisões tomadas 
no final da Segunda Guerra 
Mundial e nos anos ime-
diatamente seguintes. Um 
mundo para o qual Putin, 
talvez, olhe com pesar, mas 
que é completamente irre-
cuperável.

A maior potência global, 
os EUA, hoje tem uma mar-
gem muito menor de supe-
rioridade econômica, militar 
e, de certa forma, até tec-
nológica. A experiência de 
muitas guerras e crises com 
custos muito altos e, afinal, 
resultados modestos (e às 
vezes negativos) tornou os 
americanos mais cautelosos 
em relação a novos grandes 

compromissos e alimenta 
tentações unilateralistas, se-
não mesmo isolacionistas. 
Da mesma forma, a China, 
ao mesmo tempo em que 
desacelera seu crescimento 
econômico, assume o per-
fil da nova grande potência 
alternativa, derrubando a 
Rússia e elevando seu arse-
nal nuclear ao nível das ou-
tras duas grandes potências.

A importância de várias 
potências regionais (algumas 
com armas nucleares) tam-
bém está aumentando. No 
confronto em curso entre a 
Rússia e seus aliados ociden-
tais, muitos deles assumiram 
uma posição intermediá-
ria que, embora não apoie 
a agressão militar, mantém 
aberta sua relação política e 
econômica com Moscou.

É fácil prever que, apesar 
da atual centralidade estra-
tégica garantida à Europa 
pela guerra na Ucrânia, o 
futuro do equilíbrio global 
dependerá em grande parte 
das escolhas das potências 
asiáticas. Hoje, o apoio chi-
nês e as posições interme-
diárias tomadas por países 

como Índia ou Indonésia 
permitem que a Rússia evi-
te o isolamento. Mas isso 
acontece por razões que 
têm pouco a ver com as am-
bições de Moscou e muito 
a ver com as ambições do 
“resto do mundo”.

A Rússia já não parece ter 
muitas chances de derrotar 
a Ucrânia, militarmente, 
embora, talvez, possa che-
gar ao ponto de garantir 
alguns ganhos territoriais 
(mais ou menos grandes e 
significativos). Também é 
possível que não chegue a 
uma conclusão que, de al-
guma forma, seja aceitável 
para o Kremlin. A adesão 
da Finlândia e da Suécia à 
Otan e as novas e mais es-
treitas relações entre a UE e 
a Ucrânia, no entanto, mar-
cam o fracasso do projeto 
tradicionalista do Kremlin.

Alguns pensam que esses 
desenvolvimentos devam 
ser incentivados e fortale-
cidos até uma nova crise 
sistêmica, bem como uma 
crise de regime na Rús-
sia, que de alguma forma 
permite retornar à relativa 

simplicidade do equilíbrio 
bipolar, apenas substituin-
do a China pela URSS. Mas 
são simplificações ilusórias 
e perigosas, que não levam 
em conta as consequências 
da gravíssima instabilidade 
e dos enormes riscos que 
tais desenvolvimentos acar-
retariam.

Qualquer que seja o de-
senvolvimento da guerra 
na Ucrânia, é do interesse 
europeu (e global) restabe-
lecer, na medida do possí-
vel, uma situação de estabi-
lidade e controle de crises e 
armas. Isso não pode acon-
tecer às custas da Ucrânia, 
evidentemente, e exigirá 
uma fase difícil e talvez lon-
ga de mudança na política 
de Moscou. Não podemos, 
portanto, esperar que tu-
do se concretize em pouco 
tempo. Mas enquanto isso, 
a Otan, ampliada, relançada 
e fortalecida, deve também 
redescobrir a capacidade 
de propor uma abordagem 
equilibrada à Rússia: de 
contenção e dissuasão de 
seus objetivos expansivos, 
mas de diálogo e negocia-

ção quando estiver dispo-
nível para acordos nesse 
sentido.

Também porque, desta 
vez, a segurança europeia 
já não dependerá tanto des-
te confronto “tradicional”, 
mas sim da segurança e es-
tabilidade global de toda a 
extensão das suas frontei-
ras, desde o Extremo Nor-
te a todas as ex-repúblicas 
soviéticas e depois para 
o Oriente Médio e para a 
África. Um quadro que vai 
muito além dos limites es-
tabelecidos pelo Tratado de 
Washington, de 4 de Abril 
de 1949, e que não pode 
mais ignorar o resto da Ásia.

Uma segurança que ainda 
se baseará, largamente, na 
estabilidade da relação tran-
satlântica, mas que também 
exigirá um maior esforço da 
parte europeia para assumir 
responsabilidades autôno-
mas que vão para além da 
Rússia.

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

editor da revista Italiamiga e vice-
presidente do Ideus.
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Alta dos preços leva a 
aumento de protestos

Os protestos populares preocupam o Fundo Mon-
etário Internacional (FMI), que vê uma retomada 

da agitação social após uma redução acentuada durante 
a pandemia. “Este ano, grandes e longas manifestações 
antigovernamentais ocorreram em algumas economias 
avançadas onde a agitação é relativamente rara, como Ca-
nadá e Nova Zelândia”, ressalta Jeff  Kearns, editor-chefe 
do Blog do FMI.

O Reported Social Unrest Index do FMI mede men-
ções na mídia de palavras associadas a distúrbios em 130 
países. A fração de países com grandes picos nesse índice, 
que normalmente reflete grandes eventos de agitação, 
subiu para cerca de 3% em fevereiro, próximo de seus 
níveis mais altos desde o início da pandemia.

Nos próximos meses, a frustração do público com o 
aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis 
pode aumentar. “Aumentos acentuados de preços de ali-
mentos e combustíveis foram associados a protestos mais 
frequentes no passado”, relata o blog.

O FMI acha que agitação pode ter um impacto 
econômico negativo: 18 meses após os eventos mais 
graves de agitação, o Produto Interno Bruto é cerca de 
1 ponto percentual menor. O Fundo, por óbvio, não 
apresenta o impacto social dos aumentos de preços e da 
desigualdade, o motor por trás dos protestos.

Bons tempos

Idealizada por Celso Furtado e criada em 1959 por 
JK para fomentar o crescimento econômico e reduzir as 
desigualdades regionais no Brasil, a Superintendência para 
o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) será tema do 
Seminário de Tropicologia, iniciativa da Fundação Joa-
quim Nabuco (Fundaj) em “Sudene: Passado e Futuro”, 
no próximo dia 31, 14h30, na Sala Gilberto Freyre, no 
campus de Casa Forte.

Prêmio

As seguradoras aproveitaram o aumento nos preços 
de automóveis, novos e usados, para jogar para cima os 
preços dos seguros. Há registros de alta superior a 100%, 
muito acima do mercado de carros.

Rápidas

O presidente da Associação Nacional de Desembarga-
dores (Andes), desembargador Marcelo Buhatem, lança, 6 
de junho, a Revista Andes. A publicação aponta que apenas 
30 empresas são responsáveis por 70% de processos que 
tramitam pelo Judiciário, sendo que, 50% dessas ações 
dizem respeito a execuções fiscais *** O Assaí Atacadista 
promove sua Campanha do Agasalho. Até 31 de maio, 
todas as lojas no País contarão com postos de doação 
*** A Gouvêa Foodservice realizará nesta terça-feira o 
“Foodservice Executive Summit”, em Chicago (EUA), 
que funcionará como uma síntese da NRA Show 2022, 
que acontece na mesma cidade, de 21 a 24 de maio *** 
André Issa é o novo membro regional da Comissão de 
Relacionamento no TRT 15ª Região. A comissão foi no-
meada pela presidente da OAB SP, Patrícia Vanzolini, para 
intermediar o relacionamento dos advogados com juízes e 
desembargadores *** No dia 28, às 10h, a Agência Trinity 
retorna com seu Projeto Carroselfie, oferecendo oficinas 
gratuitas de mobigrafia (foto com aparelho celular) na 
Biblioteca Parque Rocinha C4. Interessados poderão se 
inscrever no local, gratuitamente, 1 hora antes.
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Mais de um terço das famílias  
relata queda da renda mensal 
Menor renda (inferior a R$ 1 mil/mês) continuou como mais impactada

Quatro em 10 bra-
sileiros indicaram 
que a renda fami-

liar diminuiu no primeiro 
trimestre de 2022; no en-
tanto, muitos ainda estão 
otimistas com o potencial 
de ganhos futuros, com 
71% indicando que espe-
ram que sua renda aumente 
nos próximos 12 meses. É o 
que aponta estudo da Tran-
sUnion intitulado Consu-
mer Pulse Study referentes 
ao período.

O destaque é como as fi-
nanças pessoais das pesso-
as entrevistadas mudaram e 
quais são as expectativas para 
o futuro. Embora a pesquisa 
tenha mostrado algum oti-
mismo em relação ao futuro 
financeiro de consumidores, 
isso foi afetado pelo impacto 
financeiro contínuo da pan-
demia que continua presente 
na população brasileira. O 
estudo foi baseado em um le-
vantamento de 1.056 pessoas 
adultas brasileiras, realizado 
entre 14 e 22 de fevereiro de 
2022.

Percentual significativo 
de pessoas consumidoras vê 
queda em sua receita mensal; 
famílias de baixa renda ainda 
são as mais atingidas No pri-
meiro trimestre de 2022, en-
quanto 34% falaram que ela 
permaneceu a mesma e 26% 
citaram aumento.

Os principais fatores de 
perda de receita foram o 
desemprego e a redução do 
salário. No entanto, houve 

algumas melhorias em re-
lação ao trimestre anterior, 
com 24% da população di-
zendo que alguém em sua 
casa perdeu o emprego no 
primeiro trimestre, abaixo 
dos 32% dos últimos três 
meses de 2021, e ainda com 
22% de brasileiros mencio-
nando que alguém em sua 
família teve o salário redu-
zido, abaixo dos 29% no 
quarto trimestre de 2021.

De forma encorajadora, 
13% das pessoas entrevis-
tadas indicaram que alguém 
em sua casa havia começa-
do um novo negócio, além 
dos 11% que relataram um 
aumento salarial e 7% ini-
ciaram um novo emprego 
no último mês.

Menor renda

Como visto em pesqui-
sas anteriores, as famílias 
de menor renda (receita 
mensal inferior a R$ 1.000) 
continuaram sendo as mais 
impactadas, com mais da 
metade (53%) desse grupo 
indicando que a renda fa-
miliar havia diminuído no 
último trimestre. Isso se 
compara a 38% das famí-
lias de classe média (receita 
mensal entre R$ 1.000 e R$ 
5 mil) no mesmo tópico. 
Enquanto 35% das famílias 
de renda média-alta (receita 
mensal entre R$ 5 mil e R$ 
10 mil) e 24% das pessoas 
de classe mais alta (acima de 
R$ 10 mil) reportam a dimi-

nuição de renda familiar no 
mesmo período.

Embora tenha havido 
uma leve melhora em rela-
ção ao trimestre anterior, a 
preocupação com a capa-
cidade de pagar contas e 
empréstimos integralmen-
te permaneceu alta. Com 
77% de todas as pessoas 
consumidoras expressando 
atenção ao tema, abaixo dos 
79% no quarto trimestre de 
2021. Entre a população 
pesquisada que indicou que 
sua renda havia diminuí-
do nos últimos três meses, 
90% manifestaram apreen-
são para a realização do pa-
gamento e 60% esperavam 
não conseguir pagar, inte-
gralmente, pelo menos uma 
de suas obrigações financei-
ras atuais.

Quase metade (49%) das 
pessoas pesquisadas espera-
vam reduzir suas despesas 
extras (como jantar fora, 
viagens, entretenimento, 
entre outros) para lidar com 
as mudanças orçamentárias. 
Além disso, 43% indicaram 
que diminuiriam as despe-
sas com grandes compras, 
como eletrodomésticos e 
carros. Já 43% indicaram 
que gastariam menos em 
compras no varejo para 
itens como vestuário, ele-
trônicos e bens duráveis 
nos próximos três meses.

Além disso, 84% disseram 
que estão fazendo mudanças 
nos gastos devido à inflação, 
e 97% de todas as pessoas 

entrevistadas estavam pelo 
menos um pouco preocu-
pados com a inflação. Além 
disso, mais da metade das 
pessoas pesquisadas (56%) 
indicou que o aumento das 
taxas de juros teve um gran-
de impacto sobre a decisão 
de solicitar crédito nos pró-
ximos 12 meses, e outros 
31% disseram terem tido um 
efeito moderado em seus pla-
nos de solicitar crédito. Para 
as pessoas que consideraram 
solicitar novos créditos ou re-
financiamentos já existentes, 
mas decidiram não o fazer, a 
principal razão para abando-
nar seus planos foi acreditar 
que o custo seria muito alto.

Apesar dessas preocu-
pações, 38% da população 
brasileira disse que solici-
tará um novo crédito ou 
refinanciamento nos pró-
ximos 12 meses, o que re-
presenta um aumento de 
três pontos percentuais 
em relação ao quarto tri-
mestre de 2021.

Dentro deste número, os 
Millennials (ou Geração Y, 
nascidos entre 1981 e 1995) 
e a Geração X (de 1965 a 
1980) foram as gerações com 
maior intenção de buscar 
novos créditos, ambas com 
42%, seguidas de perto pela 
Geração Z (de 1995 a 2010) 
com 40%. Já os Baby Boo-
mers (nascidos entre 1946 e 
1964) estão menos propen-
sos do que as outras gerações 
a terem planos de pedir um 
novo crédito, com 30%.

Câmara deve colocar em votação  
PL que desonera tarifas de energia

Em 2021, o Brasil 
passou pela pior 
crise hídrica em 

mais de 90 anos, que resul-
tou em outra crise, a ener-
gética. Com os baixos níveis 
dos reservatórios de hidre-
létricas, o país se viu força-
do a utilizar usinas termelé-
tricas para evitar o risco de 
apagões ou racionamento. 
Nesta sexta-feira, o presi-
dente da Câmara dos De-

putados, Arthur Lira (PP-l) 
argumentou sobre a neces-
sidade de uma solução para 
a crise de energia. 

“Nós não podemos fa-
zer de conta que a crise de 
energia mundial não existe. 
Que o povo não existe e 
que as soluções não exis-
tem. É para isso que as ins-
tituições existem: para dar 
respostas e aliviar a situação 
do povo quando as crises 

acontecem”, disse ele em 
suas redes sociais.

Na quinta-feira (19), Li-
ra anunciou que pretende 
colocar em votação na pró-
xima terça-feira (24) o Pro-
jeto de Lei Complementar 
(PLP) ‘8/22, que desonera 
as tarifas de energia, teleco-
municações e transportes. 
A proposta classifica com-
bustíveis, energia elétrica, 
telecomunicações e trans-

portes como bens e servi-
ços essenciais, com alíquota 
máxima de ICMS de 17%.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, também 
na terça-feira haverá reu-
nião na residência oficial 
com os líderes da oposição 
e da base aliada para discu-
tir a votação do PLP 18/22, 
que desonera as tarifas de 
energia, telecomunicações e 
transportes.

STJ decide se plano deve restituir o que não consta na ANS 

A decisão sobre a de-
finição do rol de 
procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde 
(ANS) para planos de saúde 
aguarda para ser reinserida 
na pauta do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) nas pró-
ximas semanas. No dia 23 de 
fevereiro, a Segunda Seção 
do STJ retomou o julgamen-
to que vai definir se o rol de 
procedimentos da ANS é 
exemplificativo ou taxativo.

O ministro Luis Felipe 
Salomão, relator do caso, 
votou no para que o rol da 
ANS tenha caráter taxativo, 
mas com exceções. Em seu 

voto-vista, a ministra Nancy 
Andrighi, por outro lado, 
divergiu do relator e consi-
derou que a lista possui na-
tureza exemplificativa.

Devido a essa indefini-
ção sobre o rol de proce-
dimentos, sempre que a 
Justiça foi acionada pelos 
usuários para o ressarci-
mento ou o pagamento an-
tecipado de itens não en-
contrados na lista do que 
é ofertado pelos planos, 
os casos acabaram sendo 
deferidos. Ou seja, os ser-
viços elencados eram con-
siderados exemplificativos. 
Agora, a ideia é que o rol 

passe a ser definido como 
taxativo. Dessa forma, os 
planos não serão obriga-
dos, nem judicialmente, a 
cobrir qualquer custo com 
tratamentos e remédios 
que estejam fora do rol.

No início do julgamen-
to sobre o caso, em 16 de 
setembro, o relator, minis-
tro Luis Felipe Salomão, 
já havia se posicionado 
nesse sentido. Para ele, a 
taxatividade da lista – po-
sição adotada em diversos 
países – é necessária para 
proteger os beneficiários 
dos planos de aumentos 
excessivos e assegurar a 

avaliação de novas tecno-
logias na área de saúde.         

Na época, ele argumen-
tou que é imprescindível 
reforçar o papel regulató-
rio da autarquia, que “tem 
competência técnica” para 
verificar a pertinência, o 
respaldo científico e a via-
bilidade da incorporação 
de novos procedimentos à 
lista. Por outro lado, con-
siderou uma série de hipó-
teses excepcionais em que 
seria possível determinar à 
operadora de saúde a co-
bertura de procedimentos 
não previstos expressa-
mente pela ANS.
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Romênia e Moldávia: duas 
faces da mesma moeda?

Após Hungria e Bulgária, um país que se destaca na 
produção de vinhos da Europa Oriental e que se en-

contra entre as duas nações é a Romênia. Com uma exten-
são territorial superior aos vizinhos, há videiras cultivadas 
em quase todos os cantos, desde grandes propriedades até 
pequenas parcelas em quintais.

Em território contiguo, há outro país com histórico 
vitivinícola, a leste da Romênia – a Moldávia, uma nação 
conturbada por vários conflitos, que compartimentaram 
seu território, ora anexado pela Rússia, ora pela Romênia, 
o que dificulta a sua autonomia e a afirmação de uma 
identidade própria em vários campos. Como, em certos 
aspectos, as características e vivências romenas e moldavas 
se confundem, trato das duas produções aqui.

A Romênia é um país que apresenta uma grande diver-
sidade de paisagens, com significativas variações climáticas 
e topográficas, que favorecem distintos estilos de vinhos. 
Boa parte do país é, contudo, dominado pela altitude dos 
Cárpatos orientais e Alpes da Transilvânia, o que, asso-
ciado a uma latitude mais alta (44º a 48º N), configura um 
perfil climático mais continental e favorável, a princípio, a 
cepas brancas e tintas de clima mais frio. Sua produção é 
forte quantitativamente (5º maior produtor da Europa e 
13º mundial), embora parte dela ainda seja feita com varie-
dades de uvas híbridas, de qualidade questionável. Há um 
grande consumo interno, e a Romênia vem experimentan-
do, mais recentemente, a condição de exportador mundial.

Já a Moldávia, apesar de apresentar uma condição 
econômica mais sofrível e um território menor, tem uma 
área de vinhedos de vitis vinífera que chega a ser maior do 
que a da Hungria e da Bulgária e que não fica muito atrás 
da Romênia. Embora não tenha litoral, seu território está 
próximo do Mar Negro, que modera a continentalidade, 
lhe dando um ótimo perfil agrícola. Moldávia é um dos 
países mais pobres da Europa, que tem no vinho uma 
fonte de receita importante, mais voltados, entretanto, 
para o mercado externo, já que consumir vinhos finos 
é quase uma luxúria para a sua população, que depen-
de desse mercado para sobreviver. Tendo sido parte da 
URSS, demorou a contar com investimentos ocidentais 
para promover reformas estruturais, como ocorreu com 
os demais países.

A Romênia já apresenta um sistema de denominação de 
origens razoavelmente avançado em relação aos vizinhos 
orientais, com cerca de 33 DOPs (regiões delimitadas com 
maior controle de qualidade) e 12 IGPs (mais flexível, 
indica perfis regionais de produção) aprovadas até 2019. 
Na Moldávia há apenas 2DOPs e 4 IGPs. Este tímido 
avanço tem muito mais a ver com aspectos políticos e 
econômicos do que com o potencial qualitativo da viticul-
tura moldava.

Pelos dados acima, podemos identificar que, em alguns 
aspectos, as duas produções se assemelham e, em outros, 
apresentam diferenças que poderiam até se complementar. 
Algumas cepas nativas são importantes nos dois países, no 
entanto há mais ênfase para as suas produções na Romê-
nia, que conta com um bom mercado interno, enquanto 
a Moldávia usa mais cepas internacionais (70% da produ-
ção), visando a exportação.

Uma das castas em comum é a nativa romena Feteas-
ca Neagra, que faz vinhos de aromas intensos, taninos 
firmes e boa aptidão à madeira e ao envelhecimento. A 
Babeasca Neagra (chamada de Rara Neagra na Moldávia) 
faz um tinto mais leve, com taninos aveludados e boa 
acidez. Feteasca Alba é uma cepa branca nativa da Moldá-
via, provável mutação da Feteasca Neagra, que faz vinhos 
frescos, delicados, com aromas que ganham complexidade 
ao longo do tempo.

O grande ícone romeno é o vinho Cotnari, cuja produ-
ção se encontra no nordeste. Consagrado desde o século 
15, trata-se de um vinho doce (de sobremesa), feito do 
corte de cepas brancas locais, com destaque para a Gra-
sa de Cotnari. A estrela da Moldávia se chama Negro de 
Purcari, um blend tinto intenso, que normalmente inclui 
cepas nativas (Rara Neagra), caucasianas (Saperavi) e fran-
cesas internacionais (Cabernet Sauvignon, Merlot).

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Insta-
gram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

Enel pode sofrer CPI por 
péssimos serviços prestados
André Ceciliano 

anunciou que vai 
se reunir com o 

Ministério Público e que 
estuda propor uma CPI. 
Empresários criticam desde 
a oscilação de tensão até a 
falta de poda de árvores.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
deputado André Ceciliano 
(PT), pressionou represen-
tantes da Enel, empresa 
concessionária de forne-
cimento de energia para 
o Noroeste Fluminense, 
a promover melhorias no 
atendimento ao setor in-
dustrial da região. Em even-
to realizado pelo Fórum da 
Alerj de Desenvolvimento 
Estratégico do Rio, em Ita-
peruna, nesta sexta-feira, 
para falar sobre as perspec-
tivas de desenvolvimento 
após a criação do Fundo 
Soberano, empresários lo-
cais denunciaram cortes 
irregulares, oscilações no 
fornecimento de energia e 
até mesmo a falta de poda 
de árvores.

Ceciliano afirmou que vai 
se reunir com representan-
tes do Ministério Público e 
disse que pode protocolar 
uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) ca-
so as demandas emergen-
ciais não sejam atendidas 
pela concessionária. “Nós 
vamos fazer um grupo de 

trabalho no Rio e acionar 
a Comissão de Defesa do 
Consumidor e a Procurado-
ria da Alerj para começar a 
notificar a Enel e a Aneel. 
Também iremos nos reunir 
com o Ministério Público 
Estadual e Federal”, enfati-
zou. O presidente da Alerj 
acrescentou que pode soli-
citar uma investigação dos 
investimentos da empresa 
em todo o país.

No encontro, que con-
tou com a participação 
do prefeito de Itaperuna, 
Alfredo Paulo Marques 
Rodrigues, a principal re-
clamação do setor indus-
trial foi a incapacidade 
de expansão da demanda 
energética dos empreendi-
mentos e a irregularidade 
na transmissão da energia, 
com picos de tensão, sus-
pensões não programadas 
e cortes do serviço mesmo 
com o débito em dia. Es-
sa irregularidade impacta 
diretamente na produtivi-
dade dessas indústrias e, 
consequentemente, na ge-
ração de emprego e renda 
na região, como destacou 
o empresário Rafael Man-
garavite, do setor de emba-
lagens plásticas.

“A gente quer trazer de 
fora máquinas que melho-
rem a nossa produção, mas 
não dá para ligá-las às redes 
da cidade porque temos de 
três a quatro oscilações de 

tensão por semana”, con-
tou. “Estamos em 2022 e 
energia é fundamental. Não 
conseguimos gerar empre-
go e renda na cidade, e es-
tamos perdendo competiti-
vidade para estados como 
São Paulo e Santa Catari-
na”, criticou.

Já o empresário do setor 
têxtil, Luiz Agrepino Gre-
gório, chegou a ter prejuízo 
por conta da irregularidade 
da transmissão. “A tensão 
foi tão forte que o estabi-
lizador de uma das máqui-
nas não aguentou e a placa 
queimou. Falta energia na 
cidade, e mesmo com um 
gerador próprio da fábrica 
ele não é suficiente”, con-
tou.

As reclamações, no en-
tanto, vão além da capacida-
de energética fornecida pela 
Enel às empresas da região. 
Os clientes contaram que 
enfrentam problemas bási-
cos de atendimento, como 
falta de poda de árvores que 
encostam na fiação, o rece-
bimento de contas atrasadas 
e a dificuldade em estabele-
cer acordos para melhorar o 
fornecimento de energia na 
região.

Diretor de uma empresa 
de papel da região, Marlon 
Faria contou que já realizou 
150 reuniões com a Enel 
desde 2002. “Trabalho com 
energia elétrica a vida intei-
ra e esse é o pior momento 

da Enel nos meus 35 anos 
de profissão. Eu acho que, 
como cidadão do Noroeste 
Fluminense, na minha pro-
fissão de engenheiro eletri-
cista, é inaceitável a postura 
da Enel”, criticou.

A prestação do serviço 
da Enel também foi ques-
tionada pelo presidente da 
Câmara dos Vereadores 
de Itaperuna, Sinei Mene-
zes (PSC). “Todo dia nós 
recebemos reclamações 
da população. Os valores 
cobrados do contribuinte 
subiram 30% sem nenhu-
ma justificativa, a Enel faz 
a poda das árvores e deixa 
os galhos pelas ruas. Nós 
pagamos uma fortuna de 
iluminação pública, mas a 
oscilação da tensão queima 
as lâmpadas com muita fre-
quência. O jeito que a Enel 
trata a população é horrí-
vel”, disse.

A diretora de Relações 
Institucionais da empresa, 
Andréia Câmara Andrade, 
reconheceu que a empresa 
precisa melhorar a logís-
tica e a forma de atuação. 
“Todas as demandas estão 
mapeadas e estamos tra-
balhando para resolvê-las. 
A ideia não é se desculpar, 
mas dizer que não há má-fé 
por parte da empresa. Te-
mos limitações e inúmeras 
oportunidades de melho-
rias. Estamos trabalhando 
nelas”, afirmou.

Para 83% dos bares inflação é o maior desafio no ano

De acordo com a 
nova pesquisa da 
série Covid-19, 

realizada pela Associação 
Nacional de Restaurantes 
(ANR), pela consultoria 
Galunion, especializada no 
mercado food service, e 
pelo Instituto Foodservi-
ce Brasil (IFB), o fantasma 
da inflação voltou a assom-
brar o setor: 83% acreditam 
que a inflação representa o 
maior desafio a ser enfren-
tado este ano.

O levantamento foi re-
alizado entre os dias 17 de 
março e 7 de abril com 817 
empresas de todo o país e 
de diversos perfis – de re-
des a independentes – que 
representam cerca de 14 mil 

lojas. A preocupação com 
os custos está fundamen-
tada nos recentes índices 
oficiais. O Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considera-
do a inflação oficial do país, 
alcançou 1,62% em março, 
após alta de 1,01% em fe-
vereiro, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Foi a maior taxa para me-
ses de março desde 1994, 
antes do Plano Real, e a 
maior inflação mensal des-
de janeiro de 2003 (2,25%). 
Com o resultado, já são 7 
meses seguidos com a infla-
ção acima dos dois dígitos. 
Entre os grupos pesquisa-
dos pelo IBGE, alimentos e 

bebidas foi o de maior im-
pacto no mês passado, com 
alta de 2,42%, mais que o 
dobro do segundo colo-
cado, habitação, que subiu 
1,15%. A alta é puxada em 
boa parte pelo reajuste dos 
combustíveis (6,95% em 
março e 27,48% nos últi-
mos 12 meses).

De acordo com a pesqui-
sa, houve uma melhora no 
endividamento. Se na ante-
rior, realizada em novem-
bro, 55% se declaravam en-
dividados, este percentual 
agora é de 41%, uma queda 
de 14 pontos percentuais. 
Entre os que afirmam estar 
endividados, 15% devem 
demorar mais de três anos 
para quitação. 11% disse-

ram que devem levar de 
dois a três anos para pagar e 
23% de um a dois anos. Ou-
tro dado que preocupa diz 
respeito ao faturamento das 
empresas. 60% afirmaram 
que faturaram em fevereiro 
de 2022 igual ou abaixo da 
receita de fevereiro de 2019, 
um ano antes da pandemia.

A pesquisa quis saber 
ainda sobre a retomada de 
consumo por parte dos 
clientes. Na pesquisa de 
novembro de 2021, apenas 
34% responderam que os 
consumidores já haviam re-
tomado os hábitos de con-
sumo de antes da pande-
mia. Agora, esse percentual 
é de 51%, um aumento de 
17 pontos percentuais.

Feninfra questiona no STF a implantação do Código 303

A Federação Nacio-
nal de Instalação 
e Manutenção de 

Infraestrutura de Redes de 
Telecomunicações e In-
formática (Feninfra) en-
trou com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), questio-
nando o procedimento da 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) que 
institui o código 303 para 
uso obrigatório e exclusi-
vo em ofertas de produtos 

e serviços de telemarketing 
aos consumidores. ADI 
7166 foi distribuída ao mi-
nistro Edson Fachin.

“A medida vai afetar não 
só as empresas do setor, 
mas também as que estão 
fora da fiscalização da Ana-
tel, e que oferecem produ-
tos e serviços por ligações 
ou mensagens telefônicas. 
A consequência disso pode 
ser o aumento do desem-
prego no setor”, afirma a 
presidente da Feninfra, Vi-
vien Mello Suruagy.

A Associação Brasileira 
de Telesserviços (ABT) e 
a Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empre-
sas de Telecomunicações e 
Operadores de Mesas Tele-
fônicas (Fenatel), em con-
junto a Feninfra, também 
participaram da ação .

Segundo as entidades, 
não se pode extrapolar 
competência e violar diver-
sos princípios constitucio-
nais ao determinar a iden-
tificação das chamadas com 
o Código Não Geográfico 

303, sujeito ao bloqueio ge-
nérico de ligações.

As entidades reivindicam 
que a imposição do código 
seja restrita à oferta por tele-
fone de produtos e serviços 
por empresas prestadoras 
de serviços de telecomuni-
cação, reguladas pela Ana-
tel. Também solicitam que 
não sejam abarcadas as li-
gações promocionais desti-
nadas a pessoas com a qual 
a ofertante já tenha relação 
contratual ou tenha obtido 
a autorização de contato.
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 
30 de dezembro de 2021 - 1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 30 
de dezembro de 2021, na sede da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Esho” ou “Companhia”), localizada na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º 
ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460.  
2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 
Jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 22, 23 e 27 de dezembro de 
2021. 3. Presença: Compareceu a acionista representante de mais de 99% 
do capital social subscrito e integralizado da Companhia, conforme se verifica 
das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 
4. Mesa: Presidente: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe e Secretária: Fernanda 
Moreira Sampaio De Franco 5. Ordem do Dia: 5.1. Homologar o aumento do 
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2021 e a 
consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 
5.2.  Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia; e 5.3. 
Consolidar o Estatuto Social da Companhia.6. Deliberações: 6.1. A acionista 
homologou o aumento do capital social da Companhia, aprovado na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2021, cuja 
ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 
00004072190 em 24/05/2021 e cujo Aviso aos Acionistas foi publicado nos 
jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil em 
11/05/2021, sendo o referido aumento no valor de R$259.800.000,00, 
mediante a emissão de 273.809.606 (duzentas e setenta e três milhões, 
oitocentas e nove mil, seiscentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$0,948834498522, 
homologando ainda a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$4.785.160.921,82 (quatro bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
cento e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), 
totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional e bens, dividido em 
4.808.069.975 (quatro bilhões, oitocentas e oito milhões, sessenta e nove mil, 
novecentas e setenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. (...)” 6.1.1. Tendo em vista o acima exposto, o referido aumento de 
capital foi subscrito na forma do boletim de subscrição que integra esta ata 
como Anexo I. 6.2. Ato contínuo, foi aprovada a pretensão para um novo 
aumento do capital social da Companhia no valor total de R$311.680.000,00 
(trezentos e onze milhões, seiscentos e oitenta mil reais), passando o mesmo 
de R$4.785.160.921,82 (quatro bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
cento e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) 
para R$5.096.840.921,82 (cinco bilhões, noventa e seis milhões, oitocentos e 
quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), 
mediante a emissão de 355.195.072 (trezentas e cinquenta e cinco milhões, 
cento e noventa e cinco mil, setenta e duas) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
R$0,8774896511505118 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da 
Lei 6.404/76. As ações a serem emitidas em função do aumento do capital ora 
pretendido serão subscritas e integralizadas pela acionista AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto 
Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento 
EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 (“AMIL”), mediante 
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido 
pela acionista AMIL contra a Companhia. As novas ações a serem emitidas 
terão as mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente 
existentes, conforme artigo 5º do estatuto social da Companhia, participando 
em igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e 
eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. 6.2.1. Os 
acionistas minoritários da Companhia têm assegurado o seu direito de 
preferência à subscrição de ações, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação de Aviso aos Acionistas nos jornais de publicação da 
Companhia, quais sejam: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor 
Mercantil. Os acionistas que se manifestarem pela subscrição das novas 
ações deverão, neste prazo, formalizar o seu interesse mediante comunicação 
por escrito à administração da Companhia, ocasião em que se formalizará a 
subscrição das ações, pagando no ato da subscrição o preço unitário de 
emissão no valor de R$0,8774896511505118. 6.2.2. Decorrido o prazo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação do Aviso aos Acionistas, será realizada 
uma nova Assembleia Geral para efetivar o aumento do capital social 
deliberado no item 6.2 acima. 6.2.3. A pretensão quanto ao aumento do 
capital deliberado no item 6.2. não será efetivado de imediato, somente 
ocorrerá após a realização de nova assembleia geral, que dentre outros 
assuntos, efetivará o aumento de capital social de R$4.785.160.921,82 
(quatro bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e sessenta mil, 
novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) para 
R$5.096.840.921,82 (cinco bilhões, noventa e seis milhões, oitocentos e 
quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) e 
alteração do artigo quinto do Estatuto Social. 6.3. A acionista aprovou a 
consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede da Companhia.  
7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente 
declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da 
presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pela acionista 
presente e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a 
presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de 
dezembro de 2021. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Presidente e 
Fernanda Moreira Sampaio De Franco – Secretária. BOLETIM DE 
SUBSCRIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL HOMOLOGADO NA  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 2021: Subscritor: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 
nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São 
Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 29.309.127/0001-79, representada na forma de seu estatuto 
social. Total de ações ordinárias emitidas: 273.809.606 (duzentas e setenta 
e três milhões, oitocentas e nove mil, seiscentas e seis). Preço unitário da 
ação e valor total da emissão: R$0,948834498522 por ação ordinária e 
R$259.800.000,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos mil 
reais). Valor Integralizado: R$259.800.000,00 (duzentos e cinquenta e nove 
milhões, oitocentos mil reais). Forma de Integralização: Através de 
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC detido 
pela acionista AMIL contra a Esho. ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A. - MARCO AURELIO DE ALVIM COSTA e RICARDO 
HAJIME YOSHIO WATANABE e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A. - EDVALDO SANTIAGO VIEIRA e RICARDO 
SANTOS MORAES DE BURGOS. ESTATUTO SOCIAL DA ESHO - 
EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. - CAPÍTULO I - 
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: Artigo 1º - ESHO - 
EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. é uma sociedade anônima 
que se rege por este estatuto e pelos dispositivos legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de 
janeiro, estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir 
ou encerrar filiais, escritórios e outras dependências, no país ou no exterior. 
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: 1) a prestação de serviços auxiliares, 
inclusive consultoria e assessoria administrativa a hospitais, clínicas, casas 
de saúde, centro de diagnósticos, e/ou outros estabelecimentos do gênero, 
bem como, administração em geral; 2) a prestação de serviços: médicos – 
hospitalares e odontológicos de qualquer natureza, categoria ou porte em 
estabelecimento de saúde ou correlatos; procedimentos cirúrgicos, 
atendimento a urgências, consultas, fisioterapia, vacinação, clínica médica 
domiciliar, diretamente ou mediante administração de serviços de terceiros;  
3) a prestação de serviços de remoção de doentes; 4) a instalação de 
hospitais, centro de diagnósticos médicos e exames laboratoriais, radiológicos, 
ultra-sonorográficos e tomográficos computadorizados; laboratórios de 
patologia e análises clínicas; serviços de ecocardiograma, ultrassonografia, 
ergometria e hoiter de pressão; os serviços de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e métodos de diagnósticos por imagem; 5) a companhia realiza 
promoção de eventos para aperfeiçoamento da qualidade técnico-científica; 
oferecer treinamento especializado teórico-prático; incentivar a pesquisa e a 
publicação de artigos médicos; realização de convênios com entidades civis 
e militares, públicas e privadas, para realização de trabalhos médico-científico 
e desenvolvimento de intercâmbio nacional e internacional na área médica; e 
6) a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, na 
qualidade de quotista ou acionista. Artigo 4º - É indeterminado o prazo de 
duração da Companhia. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES:  
Artigo 5º - O capital social é de R$4.785.160.921,82 (quatro bilhões, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e sessenta mil, novecentos e vinte 
e um reais e oitenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda nacional e bens, dividido em 4.808.069.975 (quatro bilhões, oitocentas 
e oito milhões, sessenta e nove mil, novecentas e setenta e cinco) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação 
ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia poderá, por deliberação da 
Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações, para permanência em 
tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, observadas as condições 
e requisitos expressos no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e disposições 
regulamentares aplicáveis. Artigo 6º -  Por deliberação da Assembleia Geral, 
o capital da Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de lucros 
acumulados ou de reservas. Parágrafo Único -  A capitalização poderá ser 
feita sem modificação no número de ações. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO: 
Artigo 7º - A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na 
forma da lei e deste Estatuto. Parágrafo Único - A investidura dos membros da 

Diretoria nos respectivos cargos far-se-á mediante assinatura de termo de 
posse lavrado em livro próprio, dispensada qualquer garantia de gestão. 
Artigo 8º - A Assembleia Geral fixará, de forma individual ou global, a 
remuneração dos administradores da Companhia. SEÇÃO I - Da Diretoria da 
Companhia: Artigo 9° - A Diretoria será composta de, no mínimo 2 (dois), e 
no máximo 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
pela Assembleia Geral, conforme abaixo: (i) 01 (um) Presidente; (ii) 01 (um) 
Diretor Financeiro; e (iii) 01 (um) Diretor sem designação específica. Parágrafo 
1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de até 3 (três) anos, permitida a 
reeleição. Parágrafo 2º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão 
no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos 
Diretores. Artigo 10 - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento 
do titular, caberá a Assembleia Geral eleger um novo Diretor ou designar o 
substituto dentre os Diretores restantes, fixando, em qualquer dos casos, o 
prazo de gestão e a respectiva remuneração. Artigo 11 - Compete aos 
Diretores, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes: (i) 
assinar todos os documentos de responsabilidade da Companhia, tais como: 
procurações, cheques, notas promissórias, contratos de empréstimos e 
outros compromissos semelhantes. (ii) administrar e gerir os negócios sociais 
em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários ou convenientes, 
ressalvados aqueles para os quais, por lei ou pelo presente Estatuto, seja 
atribuída competência à Assembleia Geral; (iii) aprovar qualquer transação 
que envolva valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 
relacionadas às operações bancárias e/ou financeiras para prestação de 
qualquer garantias, incluindo, mas não se limitando, caução, avais e fianças, 
a terceiros que não sejam sociedades pertencentes ao mesmo grupo 
societário da Sociedade, bem como para a constituição de ônus reais sobre 
bens ou direitos da Sociedade, com exceção das relacionadas a processos 
de licitação; (iv) aprovar qualquer alienação de bens móveis e imóveis ou 
direitos do ativo permanente cujo valor da alienação seja igual ou maior que 
R$800.000,00 (oitocentos mil reais); (v) dirigir e distribuir os serviços e tarefas 
da administração interna da Companhia; (vi) orientar e supervisionar a 
escrituração contábil da Companhia; e (vii) elaborar o Relatório de 
Administração, contas e demonstrações financeiras da Sociedade, para 
apreciação e deliberação da Assembleia Geral. Artigo 12 - A Companhia será 
representada da seguinte forma: (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em 
conjunto; (b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com 
poderes específicos; (c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, 
em conjunto; e (d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad 
judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por 
exigência legal ou a critério da Companhia. Parágrafo Único – As procurações 
serão sempre outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois 
Diretores em conjunto. Artigo 13 - As procurações outorgadas em nome da 
Companhia deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção 
daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 
1 (um) ano. Artigo 14 - O endosso de cheques para depósito em contas 
bancárias em nome da Companhia, será assinado na forma do artigo 12 
acima. Artigo 15 - É vedado a qualquer dos Diretores e procuradores dar 
fiança, endossar, aceitar ou avalizar títulos de qualquer natureza, estranhos 
aos interesses sociais, em nome da Companhia.  No entanto é permitido à 
Companhia ser garantidora (fiadora ou avalista) de obrigações contratuais e/
ou financeiras (i) que venham a ser assumidas pelas sociedades das quais 
seja sócia; (ii) que venham a ser assumidas por sociedades sob controle 
comum da Companhia ou (iii) que venham a ser assumidas pela controladora 
da Companhia. Artigo 16 –A assembleia Geral fixará, quando for o caso, o 
montante da participação da Diretoria no lucro da Companhia. Artigo 17 -  
A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. CAPÍTULO IV - CONSELHO 
FISCAL: Artigo 18 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento 
não permanente, o qual poderá ser instalado nos exercícios sociais a pedido 
de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de 
emissão da Companhia. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal será composto de 
3 (três) membros, pessoas naturais, residentes no país, legalmente 
qualificados, e igual número de suplentes, os quais serão eleitos pela 
Assembleia Geral, na forma da lei. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho 
Fiscal serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelo respectivo 
suplente. Parágrafo 3º - Em caso de vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, deverá ser eleito novo conselheiro, na forma da lei. Parágrafo 
4º - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, 
operar-se-á a vacância do cargo quando o membro do Conselho Fiscal deixar 
de comparecer, sem justa causa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) 
intercaladas, no exercício anual. Parágrafo 5º - Os membros do Conselho 
Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia 
Geral durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo 
exercício das funções. Parágrafo 6º - O Conselho Fiscal terá as atribuições 
previstas em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 19 -  
A Assembleia Geral reunir-se-á: (a) ordinariamente, na forma da lei, e (b) 
extraordinariamente, sempre que, mediante convocação, os interesses 
sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 20 
- Além das matérias previstas em lei, competirá à Assembleia Geral resolver 
os casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 21 - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria 
da Companhia, ou de acordo com os demais casos previstos em lei. Parágrafo 
Único - Em primeira convocação, a Assembleia Geral será instalada com a 
presença de acionistas representando a metade do capital votante mais uma 
ação ordinária da Companhia, exceto nos casos em que a lei exigir quórum 
maior e, em segunda convocação, com qualquer número. Artigo 22 -  
Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da lei, 
conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia 
explicitada e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria.  
Artigo 23 - A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será 
constituída por um Presidente e por um Secretário, escolhidos pelos acionistas 
presentes. Artigo 24 - Os acionistas far-se-ão presentes à Assembleia Geral, 
pessoalmente ou por representante legal constituído há menos de 1 (um) ano 
e que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Parágrafo 
Único - Se o acionista se fizer representar por representante legal ou por 
procurador constituído, deverá este provar tal qualidade, apresentando ao 
Presidente da Mesa os documentos que o credenciem. Artigo 25 - Todas as 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de acionistas 
representando a maioria do capital votante presente à Assembleia Geral, 
ressalvado o disposto em lei. Artigo 26 - Dos trabalhos e deliberações da 
Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros 
da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria 
necessária para as deliberações tomadas. CAPÍTULO VI - Exercício Social, 
Balanço, Lucros e sua Aplicação: Artigo 27 - O exercício social terá a 
duração de um ano, terminando no dia 31 de dezembro. Artigo 28 - Ao fim de 
cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, exprimindo 
com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas 
no exercício: I – Balanço Patrimonial; II – Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados; III – Demonstração do Resultado do Exercício; e IV – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Artigo 29 - O resultado apurado, após 
dedução dos prejuízos acumulados – se houver – e da provisão para o 
imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, constituirá o lucro 
líquido do exercício. Artigo 30 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por 
cento) serão aplicados na constituição da reserva legal – até que a mesma 
atinja 20% (vinte por cento) do capital social –, e até 70% (setenta por cento) 
terá a destinação que lhe for atribuído pela assembleia geral. Artigo 31 -  
A Companhia distribuirá anualmente como dividendo obrigatório 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido definido no artigo 29 deste Estatuto, diminuído 
ou acrescido dos seguintes valores: (i) cota destinada à constituição da 
reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reservas para 
contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios 
anteriores; e (iii) lucros a realizar transferidos para a respectiva reserva e 
lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realizados 
no exercício. Parágrafo 1º - O dividendo previsto neste artigo não será 
obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem 
à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira 
da Companhia. Parágrafo 2º - A Companhia, por deliberação da Assembleia 
Geral, poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos 
juros pagos ou creditados ao valor dos dividendos. Artigo 32 - Os dividendos 
ou juros sobre o capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de deliberação de seu pagamento, prescrevendo o 
direito ao seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo 
de 3 (três) anos, a contar da data de início de pagamento de cada dividendo 
ou juros. Artigo 33 - A Companhia poderá levantar balanços intermediários, 
mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais para a verificação dos negócios 
sociais e distribuição de dividendos com base nos lucros apurados nesses 
balanços intermediários, desde que obedecidas as disposições legais em 
vigor. CAPÍTULO VII - Liquidação, Dissolução e Extinção: Artigo 34 -  
A Companhia entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos 
em lei ou neste Estatuto. Parágrafo Único - A Assembleia Geral nomeará o 
liquidante e determinará o modo de liquidação e a instalação do Conselho 
Fiscal, que deve funcionar durante o período de liquidação. CAPÍTULO VIII - 
Disposições Finais e Transitórias: Artigo 35 - A Companhia observará os 
acordos de acionistas que venham a ser arquivados em sua sede, sendo 
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia 
Geral acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo 
de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em 
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também 
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de 
ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição 
de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que 
estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. JUCERJA n. 4731661, 
em 19/01/2022, Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359

Ata da Reunião do Conselho de Administração. Aos 02 (dois) dias do 
mês de maio do ano de 2022, às 14h00min, reuniram-se por teleconferência, 
via aplicativo “Microsoft Teams”, conforme convocação realizada na forma 
do § 2º, do Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, os membros do 
Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti (Presidente), Felipe Lemos de Moraes (Vice-Presidente), 
Celso Hiroo Ienaga e Fernando Magalhães Portella. Em seguida, o Sr. Pre-
sidente fez registrar que todos os membros do Conselho de Administração 
estavam devidamente conectados pelo “Microsoft Teams”, logo presentes, 
tendo indicado o Conselheiro Fernando Magalhães Portella, para secretariar 
a reunião. A ata será submetida à aprovação de todos os Conselheiros, cuja 
aprovação deverá ser formalizada mediante resposta, tudo através de envio 
por comunicação eletrônica (correio eletrônico), que serão arquivados na 
Secretaria da Companhia. A ata da reunião será assinada pelo Secretário que 
ficará investido de poderes para tanto por todos os participantes da reunião, 
sendo dispensada a assinatura na ata dos demais participantes, para todos 
os efeitos legais. Todos os Conselheiros aprovaram as proposições prelimi-
nares do Sr. Presidente e a indicação do Conselheiro Fernando Magalhães 
Portella para secretariar a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Sr. Presidente disse que o Conselho estava reunido para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: “Eleição dos membros da Diretoria da Companhia 
para o mandato de 2022/2023”. Em seguida foi aprovada, por unanimidade, 
a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 
12 (doze) meses, com início em 02 de maio de 2022, estendendo-se até a 
próxima eleição ou reeleição da Diretoria, a ser realizada dentro de 5 (cinco) 
dias úteis seguidamente à realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, 
a saber: a) reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: Eugênio Ricardo 
Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro Mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/MG - RG 
nº M-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 
nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901, b) reeleito para o cargo 
Diretor sem designação especial, cumulando as atribuições de gestão 
administrativa e financeira e de Diretor de Relações com Investidores 
(DRI), em atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado sob o regime da comu-
nhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade do CREA/RJ 
nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-19, com endereço 
comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do 
Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901; d) reeleito para 
o cargo de Diretor Operacional das filiais no Estado de Minas Gerais: 
Anderson Wagner da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, Administrador, portador da identidade M-4.326.056 da SSP/
MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 631.982.236-87, com endereço comercial 
na Rodovia Fernão Dias - BR 381, Riacho das Pedras, CEP 32280-680, 
e) reeleito para o cargo de Diretor Operacional das filiais no Estado do 
Rio de Janeiro: Jayme Abby, brasileiro, casado pelo regime da comunhão 
universal de bens, diretor de empresas, portador da identidade do IFP/RJ 
nº 02460933-1, CPF nº 363.147.817-87, com endereço comercial na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, 
nº 2.351, CEP: 21.535-501, f) reeleito para o cargo de Diretor Operacional 
das filiais no Estado de São Paulo: Francisco Roberto Carvalho Mota, 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, 
portador da identidade da SSP/SP - RG nº 37.739.706-4, inscrito no CPF 
sob o nº 251.812.461-68, com endereço comercial na cidade de Sumaré, 
Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 114,5 - Nova Veneza, 
CEP: 13.177-901, e g) reeleito para o cargo de Diretor Operacional das 
filiais nos Estados do Pará e Amapá: Glaycon Xavier Dias, brasileiro, 
divorciado, administrador de empresas, portador da identidade da SSP/MG 
nº M-6.846.144, CPF nº 28.711.626-38, com endereço comercial na Rodovia 
BR 316, KM 11, nº 2807-A, Bairro São João, Marituba, Estado do Pará, CEP: 
67200-000; Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos 
da reunião às 15h00min. A presente ata foi lavrada e assinada pelo Sr. Secre-
tário, conforme nomeado, produzindo seus jurídicos e legais efeitos. Presen-
tes via aplicativo “Microsoft Teams”: Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti (Conselho de Administração - Presidente), Felipe Lemos de 
Moraes (Conselho de Administração - Vice-Presidente), Celso Hiroo Ienaga 
(Conselho de Administração) e Fernando Magalhães Portella (Conselho de 
Administração). Fernando Magalhães Portella - Membro do Conselho de 
Administração - Secretário. JUCERJA nº 4891642 em 17/05/2022.

SSD - Sociedade Síndrome de Down
Assembleia Geral Ordinária On-line

Convocação
A Diretoria da SSD, de acordo com seu Estatuto, convida seus associa-
dos a participarem da Assembleias Geral Ordinária, que será realizada no 
dia 06 de junho de 2022, em primeira convocação às 10h00, se houver 
quórum e em segunda convocação às 10h15, com qualquer número de 
associados, por meio de videoconferência, nos termos do art. 5º da Lei 
nº 14.010 de 10/06/2020, a ser realizada via plataforma Zoom, para deli-
beração sobre os seguintes assuntos: 1. Eleição de nova Diretoria para o 
biênio 2022/2024 e 2. Assuntos Gerais.

Marilza Corrêa Wunder
Presidente

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF Nº 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os associados do INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - IEPEGES e o Conselho 
de Gestão do IEPEGES a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, em sua 
sede na Av. Jorge Curi, n. 550, Bloco A, sls. 161 e 345 a 351, em primeira 
convocação às 10:00 (dez) horas do dia 10 de junho de 2022, com a presença 
mínima de 2 (dois) associados e às 10:30 (dez horas e trinta minutos) horas 
com qualquer número de presentes, nos termos de seu Estatuto Social, com a 
seguinte Ordem do Dia: (i) Apreciar o Relatório da administração e as contas 
da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (ii) Apreciar as metas e diretrizes estipuladas pelo Conselho de Gestão; 
(iii) Eleger os membros do Conselho de Gestão; (iv) Eleger os membros 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal (v) Assuntos Gerais Diretor 
Presidente: Charles Souleyman Al Odeh. Rio de Janeiro, 23/05/2022.

EcoRodovias vence  
leilão da Rio-Valadares 
(BR-116/465/493/RJ/MG)

A Agência Nacional 
de Transportes Ter-
restres (ANTT) e o 

Ministério da Infraestrutura 
(Minfra) realizaram, nesta 
sexta-feira, o leilão da BR-
116/465/493/RJ/MG, na 
B3, em São Paulo (SP). A 
vencedora do certame foi a 
EcoRodovias, representada 
pela Necton Investimentos, 
com o valor de desconto de 
tarifa de 3,11%.

“É importante dizer que 
é um contrato moderno, 
que se aplica ao nosso selo 
do Inova BR. Fluidez, segu-
rança e tecnologia nas rodo-
vias. Parabéns pela vitória 
de hoje e muito obrigado 
por acreditar no nosso pro-
grama de concessão. Muito 
obrigado por acreditar no 
país. Cuidem bem dessa ro-
dovia. Sempre lembramos: 
leilão bem-sucedido é rodo-
via operando com qualida-
de e segurança aos usuários. 
E isso o grupo EcoRodo-
vias sabe muito bem como 
fazer. A gente sabe que es-
tá em boas mãos. Contem 
com a parceria da ANTT 
durante esses próximos 30 
anos. Uma ANTT vigilante 
para garantir as obrigações 
contratuais, mas também 
preparada para cooperar no 
encontro de soluções. Mui-
to obrigado e parabéns mais 
uma vez pela vitória de ho-
je”, afirmou o diretor-geral 
da ANTT, Rafael Vitale, em 
seu discurso antes de bater 
o martelo na B3.

O contrato será de 30 
anos e o sistema rodoviário 
abrangerá uma extensão to-
tal de 726,9 km, compreen-
dendo os seguintes trechos:

 I - BR-116/RJ, entre o 
km 2,1 e o km 148,4; II - BR-
116/RJ, entre o km 168,1 e 

o km 214,7; III - BR-116/
MG, entre o km 408,5 e o 
km 818,1; IV - BR-465/RJ, 
entre o km 0 e o km 22,8; 
V - BR-493/RJ, entre o km 
0 e o km 26; VI - BR-493/
RJ, entre o km 48,1 e o km 
123,7.

Em relação aos investi-
mentos (Capex) previstos 
para o trecho, o montante 
total estimado para os in-
vestimentos ao longo dos 
30 anos de concessão soma 
R$ 11,3 bilhões, distribuí-
dos conforme as definições 
e necessidades previstas pa-
ra o projeto.

As despesas operacionais 
(Opex), entendidas como o 
somatório dos custos ope-
racionais, despesas obriga-
tórias e o conjunto de segu-
ros e garantias, atingiram a 
cifra de R$ 9,8 bilhões.

Benefícios

De acordo com o Progra-
ma de Exploração da Ro-
dovia (PER), os principais 
benefícios incluem 303,228 
km de obras de duplicação, 
255,236 km de faixas adi-
cionais, 85,517 km de vias 
marginais, 28 dispositivos 
em desnível, 775 melhorias 
de acessos, 75 passarelas, 
57 passagens de fauna, 462 
pontos de ônibus, 1.630 km 
de ciclovias, entre outros.

Além disso, o Serviço de 
Atendimento ao Usuário 
(SAU) contará com 20 am-
bulâncias tipo C, nove do ti-
po D, 7 guinchos pesados, 12 
guinchos leves, 5 caminhões 
pipa, 5 caminhões de resgate 
de animais, entre outros.

Está prevista, ainda, a ge-
ração de 154.719 empregos 
(diretos, indiretos e efeito-
-renda).
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária - Realizada em 30 de abril de 2021 - 1. Data, 
Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2021, na 
sede da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“Esho”  
ou “Companhia”), localizada na Avenida Barão de Tefé nº 34,  
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP  
20.220-460. 2. Convocação: Convocados os acionistas da 
Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal Monitor Mercantil 
nas edições dos dias 08, 09 e 12 de abril de 2021. 3. Aviso aos 
Acionistas: Publicação de Aviso aos Acionistas no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil nas 
edições dos dias 15, 16 e 17 de março de 2021, respectivamente, 
em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.  
4. Presença: Compareceu a acionista representante de mais de 
99% do capital social subscrito e integralizado da Companhia, 
conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de 
Presença de Acionistas da Companhia. 5. Mesa: Presidente: 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe e Secretária: Fernanda Moreira 
Sampaio De Franco 6. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: 6.1. 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 2020; 6.2  Deliberar sobre 
a proposta da administração para contabilização do resultado 
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; 6.3.  Fixar o montante global de remuneração dos diretores 
da Companhia para o exercício de 2021; Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.4. Homologar o aumento do capital social da 
Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 27/10/2020 e a consequente alteração do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 6.5. Deliberar 
sobre a eleição de Diretora da Companhia; 6.6. Deliberar sobre 
novo aumento do capital social da Companhia; e 6.7. Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações: O Sr. Presidente 
registrou que em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 
6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil nas edições do dia 16 de 
abril de 2021, o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020. Em continuidade, com relação às 
matérias de i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame 
e discussão, foi aprovado o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 7.2. Foi aprovada 
a proposta da Administração para a destinação do prejuízo líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 no 
valor de R$267.732.602,27 (duzentos e sessenta e sete milhões, 
setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e sete 
centavos), da seguinte forma:

Contabilização do Prejuízo apurado no Exercício 
 Social findo em 31.12.2020 (R$)

Prejuízo líquido apurado no exercício
 social encerrado em 31.12.2020 (267.732.602,27)
Absorção de prejuízos com reservas de lucros 147.958.230,91
Absorção de prejuízos com reservas de legal 16.033.052,75
Absorção de prejuízos com reservas de capital 381.759,38
Saldo de prejuízos acumulados em 31.12.2020 (103.359.559,23)
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração 
pela Companhia no exercício social a ser encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. Em continuidade, com relação às matérias de 
(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.4. A acionista 
homologou o aumento do capital social da Companhia, aprovado 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/10/2020, 
cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro sob o nº 00003975840 em 30/11/2020 e cujo Aviso aos 
Acionistas foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro e Monitor Mercantil em 13/01/2021, sendo o referido 
aumento no valor de R$50.900.000,00 (cinquenta milhões e 
novecentos mil reais), com a emissão de 52.730.101 (cinquenta e 
dois milhões, setecentos e trinta mil, cento e uma) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão de R$0,9652930437111 por ação, homologando ainda a 
consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$4.525.360.921,82 (quatro bilhões, quinhentos e vinte cinco 
milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda nacional e bens, dividido em 4.534.260.369 (quatro 
bilhões, quinhentos e trinta e quatro milhões, duzentas e sessenta 
mil, trezentas e sessenta e nove ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. (...)” 7.4.1. Tendo em vista o acima exposto, o 
referido aumento de capital foi subscrito na forma do boletim de 
subscrição que integra esta ata como Anexo I. 7.5. De modo a 
preencher o quadro de diretores da Companhia, foi aprovada a 
eleição, para o cargo de Diretora sem Designação Específica, a 
Sra. Lais Perazo Nunes de Carvalho, brasileira, divorciada, 
Médica - RG: 274233915 - CPF/MF sob nº 456.270.456-04, com 
endereço comercial na Avenida Barão de Tefé nº 34, 12º andar, 
Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460. A diretoria é 
ora eleita para o exercício de um mandato unificado até 07 de 
julho de 2023, a partir desta data, conforme Estatuto Social da 
Companhia. Conforme termo de posse presente nesta ata, a 
Diretora ora eleita declara: (i) não estar impedida por lei especial, 
ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 
1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende aos requisitos de 
reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 
6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia, e que não tenha, nem 
represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma 
dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 7.5.1. Em 
consequência das deliberações aprovadas acima, fica ratificada a 
atual composição da Diretoria Estatutária da Companhia, 
conforme a seguir: Presidente - Marco Aurélio de Alvim Costa; 
Diretor Financeiro - Ricardo Hajime Yoshio Watanabe; Diretora 
sem Designação Específica – Lais Perazo Nunes de Carvalho. 
7.6. Ato contínuo, foi aprovada a pretensão para um novo aumento 
do capital social da Companhia no valor total de R$259.800.000,00, 
passando o mesmo de R$4.525.360.921,82 (quatro bilhões, 
quinhentos e vinte cinco milhões, trezentos e sessenta mil, 
novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) para 
R$4.785.160.921,82 (quatro bilhões, setecentos e oitenta e cinco 
milhões, cento e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos), mediante a emissão de 273.809.606 
(duzentas e setenta e três milhões, oitocentas e nove mil, 
seiscentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$0,948834498522 por 
ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76.  
As ações a serem emitidas em função do aumento do capital ora 
pretendido serão subscritas e integralizadas pela acionista AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na 
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, 
Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 
04711-904, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 29.309.127/0001-79 (“AMIL”), mediante capitalização de 
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela 
acionista AMIL contra a Companhia. As novas ações a serem 
emitidas terão as mesmas características e vantagens das ações 
ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do estatuto 
social da Companhia, participando em igualdade de condições, a 
todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais 
remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. 7.6.1.  
Os acionistas minoritários da Companhia têm assegurado o seu 
direito de preferência à subscrição de ações, na proporção de 
suas respectivas participações no capital social da Companhia, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de Aviso aos 
Acionistas nos jornais de publicação da Companhia, quais sejam: 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil. Os 
acionistas que se manifestarem pela subscrição das novas ações 

deverão, neste prazo, formalizar o seu interesse mediante 
comunicação por escrito à administração da Companhia, ocasião 
em que se formalizará a subscrição das ações, pagando no ato da 
subscrição o preço unitário de emissão no valor de 
R$0,948834498522. 7.6.2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação do Aviso aos Acionistas, será realizada uma 
nova Assembleia Geral para efetivar o aumento do capital social 
deliberado no item 7.6 acima. 7.6.3. A pretensão quanto ao 
aumento do capital deliberado no item 7.6. não será efetivado de 
imediato, somente ocorrerá após a realização de nova assembleia 
geral, que dentre outros assuntos, efetivará o aumento de capital 
social de R$4.525.360.921,82 (quatro bilhões, quinhentos e vinte 
cinco milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um 
reais e oitenta e dois centavos) para R$4.785.160.921,82 (quatro 
bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e sessenta 
mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) e 
alteração do artigo quinto do Estatuto Social. 7.7. A acionista 
aprovou a consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na 
sede da Companhia. 7. Encerramento: Não havendo nenhuma 
manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e 
aprovada, foi devidamente assinada pela acionista presente e 
pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a 
presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro, 30 de abril de 2021. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe 
– Presidente e Fernanda Moreira Sampaio De Franco – 
Secretária. Acionista Presente: Amil Assistência Médica 
Internacional S.A. – José Carlos Magalhães e Ricardo 
Clemente. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AUMENTO DE 
CAPITAL HOMOLOGADO NA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE 
ABRIL DE 2021: Subscritor: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig 
de Campos, nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento 
EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79, 
representada na forma de seu estatuto social. Total de ações 
ordinárias emitidas: 52.730.101 (cinquenta e dois milhões, 
setecentos e trinta mil, cento e uma). Preço unitário da ação e 
valor total da emissão: R$0,9652930437111 por ação ordinária 
e R$50.900.000,00 (cinquenta milhões e novecentos mil reais). 
Valor Integralizado: R$50.900.000,00 (cinquenta milhões e 
novecentos mil reais). Forma de Integralização: Através de 
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital – 
AFAC detido pela acionista AMIL contra a Esho. ESHO – 
EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. e AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. ESTATUTO 
SOCIAL DA ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E 
PRAZO: Artigo 1º - ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A. é uma sociedade anônima que se rege por 
este estatuto e pelos dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de 
janeiro, estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da 
Diretoria, abrir ou encerrar filiais, escritórios e outras dependências, 
no país ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:  
1) a prestação de serviços auxiliares, inclusive consultoria e 
assessoria administrativa a hospitais, clínicas, casas de saúde, 
centro de diagnósticos, e/ou outros estabelecimentos do gênero, 
bem como, administração em geral; 2) a prestação de serviços: 
médicos – hospitalares e odontológicos de qualquer natureza, 
categoria ou porte em estabelecimento de saúde ou correlatos; 
procedimentos cirúrgicos, atendimento a urgências, consultas, 
fisioterapia, vacinação, clínica médica domiciliar, diretamente ou 
mediante administração de serviços de terceiros; 3) a prestação 
de serviços de remoção de doentes; 4) a instalação de hospitais, 
centro de diagnósticos médicos e exames laboratoriais, 
radiológicos, ultra-sonorográficos e tomográficos 
computadorizados; laboratórios de patologia e análises clínicas; 
serviços de ecocardiograma, ultrassonografia, ergometria e hoiter 
de pressão; os serviços de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e métodos de diagnósticos por imagem; 5) a companhia realiza 
promoção de eventos para aperfeiçoamento da qualidade 
técnico-científica; oferecer treinamento especializado teórico-
prático; incentivar a pesquisa e a publicação de artigos médicos; 
realização de convênios com entidades civis e militares, públicas 
e privadas, para realização de trabalhos médico-científico e 
desenvolvimento de intercâmbio nacional e internacional na área 
médica; e 6) a participação no capital de outras sociedades, no 
Brasil ou no exterior, na qualidade de quotista ou acionista.  
Artigo 4º - É indeterminado o prazo de duração da Companhia. 
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5º - O capital 
social é de R$4.525.360.921,82 (quatro bilhões, quinhentos e 
vinte cinco milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte 
e um reais e oitenta e dois centavos), totalmente subscrito e 
integralizado em moeda nacional e bens, dividido em 
4.534.260.369 (quatro bilhões, quinhentos e trinta e quatro 
milhões, duzentas e sessenta mil, trezentas e sessenta e nove 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º 
- Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia 
poderá, por deliberação da Assembleia Geral, adquirir suas 
próprias ações, para permanência em tesouraria e posterior 
cancelamento ou alienação, observadas as condições e requisitos 
expressos no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e disposições 
regulamentares aplicáveis. Artigo 6º -  Por deliberação da 
Assembleia Geral, o capital da Companhia poderá ser aumentado 
pela capitalização de lucros acumulados ou de reservas. 
Parágrafo Único -  A capitalização poderá ser feita sem modificação 
no número de ações. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO:  
Artigo 7º - A administração da Companhia será exercida pela 
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Parágrafo Único -  
A investidura dos membros da Diretoria nos respectivos cargos 
far-se-á mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro 
próprio, dispensada qualquer garantia de gestão. Artigo 8º -  
A Assembleia Geral fixará, de forma individual ou global, a 
remuneração dos administradores da Companhia. SEÇÃO I -  
Da Diretoria da Companhia: Artigo 9° - A Diretoria será 
composta de, no mínimo 2 (dois), e no máximo 3 (três) membros, 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia 
Geral, conforme abaixo: (i) 01 (um) Presidente; (ii) 01 (um) Diretor 
Financeiro; e (iii) 01 (um) Diretor sem designação específica. 
Parágrafo 1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de até 3 
(três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º - Os Diretores, 
findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos 
respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores. 
Artigo 10 - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou 
impedimento do titular, caberá a Assembleia Geral eleger um 
novo Diretor ou designar o substituto dentre os Diretores restantes, 
fixando, em qualquer dos casos, o prazo de gestão e a respectiva 
remuneração. Artigo 11 - Compete aos Diretores, observadas as 
disposições legais e estatutárias pertinentes: (i) assinar todos os 
documentos de responsabilidade da Companhia, tais como: 
procurações, cheques, notas promissórias, contratos de 
empréstimos e outros compromissos semelhantes. (ii) administrar 
e gerir os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os 
atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os 
quais, por lei ou pelo presente Estatuto, seja atribuída competência 
à Assembleia Geral; (iii) aprovar qualquer transação que envolva 
valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) relacionadas 
às operações bancárias e/ou financeiras para prestação de 
qualquer garantias, incluindo, mas não se limitando, caução, 
avais e fianças, a terceiros que não sejam sociedades 
pertencentes ao mesmo grupo societário da Sociedade, bem 
como para a constituição de ônus reais sobre bens ou direitos da 
Sociedade, com exceção das relacionadas a processos de 
licitação; (iv) aprovar qualquer alienação de bens móveis e 
imóveis ou direitos do ativo permanente cujo valor da alienação 
seja igual ou maior que R$800.000,00 (oitocentos mil reais); (v) 
dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da 
Companhia; (vi) orientar e supervisionar a escrituração contábil 
da Companhia; e (vii) elaborar o Relatório de Administração, 
contas e demonstrações financeiras da Sociedade, para 
apreciação e deliberação da Assembleia Geral. Artigo 12 -  

A Companhia será representada da seguinte forma: (a) por 
quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; (b) por qualquer Diretor 
em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; (c) 
por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; 
e (d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad 
judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos 
por exigência legal ou a critério da Companhia. Parágrafo Único 
– As procurações serão sempre outorgadas em nome da 
Companhia por quaisquer dois Diretores em conjunto. Artigo 13 
- As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão 
especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para 
fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 
(um) ano. Artigo 14 - O endosso de cheques para depósito em 
contas bancárias em nome da Companhia, será assinado na 
forma do artigo 12 acima. Artigo 15 - É vedado a qualquer dos 
Diretores e procuradores dar fiança, endossar, aceitar ou avalizar 
títulos de qualquer natureza, estranhos aos interesses sociais, em 
nome da Companhia.  No entanto é permitido à Companhia ser 
garantidora (fiadora ou avalista) de obrigações contratuais e/ou 
financeiras (i) que venham a ser assumidas pelas sociedades das 
quais seja sócia; (ii) que venham a ser assumidas por sociedades 
sob controle comum da Companhia ou (iii) que venham a ser 
assumidas pela controladora da Companhia. Artigo 16 – 
A assembleia Geral fixará, quando for o caso, o montante da 
participação da Diretoria no lucro da Companhia. Artigo 17 -  
A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. CAPÍTULO IV - 
CONSELHO FISCAL: Artigo 18 - A Companhia terá um Conselho 
Fiscal, de funcionamento não permanente, o qual poderá ser 
instalado nos exercícios sociais a pedido de acionistas que 
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de 
emissão da Companhia. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal será 
composto de 3 (três) membros, pessoas naturais, residentes no 
país, legalmente qualificados, e igual número de suplentes, os 
quais serão eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei. 
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, 
em suas faltas ou impedimentos, pelo respectivo suplente. 
Parágrafo 3º - Em caso de vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, deverá ser eleito novo conselheiro, na forma da 
lei. Parágrafo 4º - Além dos casos de morte, renúncia, destituição 
e outros previstos em lei, operar-se-á a vacância do cargo quando 
o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa 
causa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, 
no exercício anual. Parágrafo 5º - Os membros do Conselho 
Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela 
Assembleia Geral durante o período em que o órgão funcionar e 
estiverem no efetivo exercício das funções. Parágrafo 6º - O 
Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em lei. CAPÍTULO V 
- ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-
se-á: (a) ordinariamente, na forma da lei, e (b) extraordinariamente, 
sempre que, mediante convocação, os interesses sociais 
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.  
Artigo 20 - Além das matérias previstas em lei, competirá à 
Assembleia Geral resolver os casos omissos no presente Estatuto 
Social, observadas as disposições da Lei nº 6.404/76. Artigo 21 
- A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria da Companhia, 
ou de acordo com os demais casos previstos em lei. Parágrafo 
Único - Em primeira convocação, a Assembleia Geral será 
instalada com a presença de acionistas representando a metade 
do capital votante mais uma ação ordinária da Companhia, exceto 
nos casos em que a lei exigir quórum maior e, em segunda 
convocação, com qualquer número. Artigo 22 - Os anúncios de 
convocação, publicados na forma e nos termos da lei, conterão, 
além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia 
explicitada e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da 
matéria. Artigo 23 - A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia 
Geral será constituída por um Presidente e por um Secretário, 
escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 24 - Os acionistas 
far-se-ão presentes à Assembleia Geral, pessoalmente ou por 
representante legal constituído há menos de 1 (um) ano e que 
seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. 
Parágrafo Único - Se o acionista se fizer representar por 
representante legal ou por procurador constituído, deverá este 
provar tal qualidade, apresentando ao Presidente da Mesa os 
documentos que o credenciem. Artigo 25 - Todas as deliberações 
da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de acionistas 
representando a maioria do capital votante presente à Assembleia 
Geral, ressalvado o disposto em lei. Artigo 26 - Dos trabalhos e 
deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro 
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas 
presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária 
para as deliberações tomadas. CAPÍTULO VI - Exercício Social, 
Balanço, Lucros e sua Aplicação: Artigo 27 - O exercício social 
terá a duração de um ano, terminando no dia 31 de dezembro. 
Artigo 28 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as 
seguintes demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a 
situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no 
exercício: I – Balanço Patrimonial; II – Demonstração dos Lucros 
ou Prejuízos Acumulados; III – Demonstração do Resultado do 
Exercício; e IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa. Artigo 29 - 
O resultado apurado, após dedução dos prejuízos acumulados – 
se houver – e da provisão para o imposto de renda e para a 
contribuição social sobre o lucro, constituirá o lucro líquido do 
exercício. Artigo 30 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por 
cento) serão aplicados na constituição da reserva legal – até que 
a mesma atinja 20% (vinte por cento) do capital social –, e até 70% 
(setenta por cento) terá a destinação que lhe for atribuído pela 
assembleia geral. Artigo 31 - A Companhia distribuirá anualmente 
como dividendo obrigatório 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido definido no artigo 29 deste Estatuto, diminuído ou 
acrescido dos seguintes valores: (i) cota destinada à constituição 
da reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reservas 
para contingências e reversão das mesmas reservas formadas 
em exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar transferidos para 
a respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa 
reserva que tenham sido realizados no exercício. Parágrafo 1º - O 
dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício 
social em que os órgãos da administração informarem à 
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação 
financeira da Companhia. Parágrafo 2º - A Companhia, por 
deliberação da Assembleia Geral, poderá pagar juros sobre o 
capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados 
ao valor dos dividendos. Artigo 32 - Os dividendos ou juros sobre 
o capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de deliberação de seu pagamento, 
prescrevendo o direito ao seu recebimento, por parte do acionista 
que não o exercer, no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de 
início de pagamento de cada dividendo ou juros. Artigo 33 -  
A Companhia poderá levantar balanços intermediários, mensais, 
bimestrais, trimestrais ou semestrais para a verificação dos 
negócios sociais e distribuição de dividendos com base nos lucros 
apurados nesses balanços intermediários, desde que obedecidas 
as disposições legais em vigor. CAPÍTULO VII - Liquidação, 
Dissolução e Extinção: Artigo 34 - A Companhia entra em 
liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei ou 
neste Estatuto. Parágrafo Único - A Assembleia Geral nomeará o 
liquidante e determinará o modo de liquidação e a instalação do 
Conselho Fiscal, que deve funcionar durante o período de 
liquidação. CAPÍTULO VIII - Disposições Finais e Transitórias: 
Artigo 35 - A Companhia observará os acordos de acionistas que 
venham a ser arquivados em sua sede, sendo expressamente 
vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral 
acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de 
acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que 
for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no 
referido acordo, sendo também expressamente vedado à 
Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à 
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de 
ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo 
que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. JUCERJA 
n. 4072190, em 24/05/2021, Bernardo Feijó Sampaio Berwanger 
– Secretário Geral. 
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MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Metodologia 
na participação 
de investidor 
estrangeiro

A B3, bolsa do Brasil, 
anuncia a revisão final das 
estatísticas de fluxo de en-
trada e saída de investidores 
estrangeiros. Estão sendo 
publicados os dados das 
movimentações desses in-
vestidores nos anos de 2020 
e 2021 no mercado secun-
dário, adaptados para ex-
cluir as informações sobre 
empréstimo de ativos.

No dia 1º de abril de 
2022, a B3 anunciou a revi-
são, porque as operações de 
empréstimo de ações não 
envolvem aportes finan-
ceiros e seriam, portanto, 
retiradas da estatística. As 
informações revisadas de 
2022 foram divulgadas na 
ocasião, enquanto aquelas 
relativas a 2020 e 2021 es-
tavam sob análise, em um 
processo agora concluído.

Além disso, a B3 está 
mudando a metodologia 
para cálculo dos dados de 
participação de investidores 
estrangeiros via ofertas pú-
blicas (IPO e Follow On). 
Na metodologia anterior, 
o site institucional da bolsa 
usava as informações dos 
anúncios de encerramento 
das ofertas pelos emissores, 
que têm prazo legal de até 
seis meses para serem con-
cluídos.

Com a alteração, serão 
considerados os dados de 
liquidação das operações 
realizadas no mercado pri-
mário nos sistemas da B3. 
De acordo com a bolsa, o 
ajuste oferece maior tem-
pestividade ao dado, re-
duz a chance de inconsis-
tências no preenchimento 
das informações e, por ter 
a mesma metodologia de 
classificação usada no mer-
cado secundário, permite a 
conciliação entre os dados 
de negociação desses inves-
tidores nos diferentes mer-
cados. Foram revisados os 
dados a partir de 2018, após 
a implementação das clea-
rings integradas, para que 
reflitam a liquidação finan-
ceira realizada em D+2.



7Monitor Mercantil   l  Sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22 e 23 de maio de 2022 Financeiro

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de 
reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação 
dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência 
nos termos do art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração 
(“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 10 de maio de 2022. 2. Convoca-
ção e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros, a saber: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabete Julia Monteiro de 
Carvalho, Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro 
de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin, representando a totalidade dos 
membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ser-
gio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins 
Celestino. 4. Ordem Do Dia: Os membros do Conselho de Administração 
da Companhia se reuniram para discutir e deliberar sobre: (i) a eleição para 
os cargos de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração 
da Companhia, nos termos do artigo 10º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto 
Social; (ii) a eleição da Diretoria da Companhia com prazo de gestão até a 
primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a assembleia 
geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes 
ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; (iii) a insta-
lação do Comitê de Estratégia da Companhia; e (iv) a eleição dos membros 
do Comitê de Estratégia com prazo de gestão até a primeira reunião do 
Conselho de Administração que suceder a assembleia geral ordinária que 
deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a 
se encerrar em 31 de dezembro de 2022. 5. Deliberações: Após dis cussão, 
os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por una-
nimidade, sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar, nos termos do artigo 10º, 
Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social, a eleição das seguintes pessoas para 
os cargos de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração 
da Companhia: (i.1) Roberto Duque Estrada de Sousa, brasileiro, casado, 
advogado, portador da carteira de identidade nº 08.497.769-3, inscrito no 
CPF sob o nº 016.468.087-03, residente e domiciliado na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, para o ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (i.2) Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, 
casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, 
inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de 1º Vice-Presidente do 
Conselho de Administração; (i.3) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identi-
dade nº 05438231-2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e 
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de 
2º Vice-Presidente do Conselho de Administração, todos com endereço 
profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio 
de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060. (ii) aprovar a eleição das seguintes pes-
soas como membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até 
a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes 
ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022: (ii.1) Celi 
Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, empresária, 
portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF sob 
o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, para o cargo de Diretora-Presidente; (ii.2) Flavia Coutinho 
Martins, brasileira, divorciada, matemática, portadora da carteira de identi-
dade nº 09625278-8, inscrita no CPF sob o nº 028.239.737-02, residente e 
domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora 
de Relações com Investidores e Diretora sem designação especial, 
cumulativamente; e (ii.3.) Tania Maria Camilo, brasileira, solteira, advogada, 
portadora da carteira de identidade nº 05965109-1, inscrita no CPF sob o 
nº 726.204.557-15, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, para o cargo de Diretora sem designação especial, todos com 
endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, 
Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060. a. Consignar que, com base 
nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos 
da legislação aplicável, foi informado que as Diretoras ora eleitas estão em 
condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento 
mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A. e no Anexo K da Resolu-
ção CVM nº 80, de 2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia. 
b. Consignar que as Diretoras ora eleitas serão investidas em seus cargos 
em 01 de junho de 2022, mediante a assinatura dos respectivos termos de 
posse, a serem lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhados da 
declaração de desimpedimento acima mencionada, que ficarão arquivados 
na sede da Companhia. (iii) instalar o Comitê de Estratégia da Companhia, 
composto por 3 (três) membros, com prazo de gestão até a primeira reunião 
do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária 
que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, para assessorar o Conselho 
de Administração em assuntos estratégicos da Companhia. (iv) aprovar a 
eleição das seguintes pessoas como membros do Comitê de Estratégia da 
Companhia, com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de 
Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022: 
(iv.1) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, em-
presária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF 
sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro; (iv.2) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, bra-
sileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, 
inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro; e (iv.3) Túlio Capeline Landin, brasileiro, casado, 
contador, portador da carteira de identidade nº 30.721.310-9, inscrito no CPF 
sob o nº 286.656.548-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São 
Paulo. a. Consignar que, com base nas informações recebidas pela admi-
nistração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado 
que os membros do Comitê de Estratégia ora eleitos estão em condições 
de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento men-
cionada no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede 
da Companhia e tomam posse na presente data. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. 
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022. Mesa: Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho  - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado 
na JUCERJA em 19/05/2022 sob o nº 00004898397.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

ERRATA
A RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no 
CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), com referência às de-
monstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021, publicadas em 
13/05/2022 neste jornal, vem fazer as correções abaixo indicadas:

Notas 2021 2020
Passivo
Circulante
  Arrendamento mercantil 197 244 

10.067 11.706
Não Circulante 
  Arrendamento mercantil 1.055 -   

15.477 4.063

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: 
Às 08h do dia 25/04/2022, na sede social da Cia., na Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação 
publicados no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 13, 14 e 15/04/2022, de 
forma impressa e digital nas páginas 05, 04, 06, respectivamente. 3. Mesa: 
Presidente: João Henrique Tebyriça de Sá; Secretário: André Lermontov. 
4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram 
tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando 
95% do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, 
as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021, documentos estes publicados em 01/04/2022, no DOU, nas 
páginas 227/229, no jornal Monitor Mercantil, nas páginas 47/49 e no site 
do jornal Diário do Acionista, documentos estes disponíveis em mesa e que 
eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, 
§ 3º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo 
em 31/12/2021, no montante de R$ 34.858.782,01, que serão destinados da 
seguinte forma: (i) R$ 1.742.939,10 para reserva legal; (ii) 1.241.844,11 para 
reserva de investimento; (iii) R$ 23.595.038,07 para reserva de retenção 
de lucros da Cia., com vistas a garantir recursos para financiamentos de 
expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; e 
(iv) R$ 8.278.960,73 para distribuição de dividendos aos acionistas, na 
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida das 
disponibilidades de caixa da Cia. 4.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, o 
orçamento econômico e financeiro, incluindo investimentos de capital e orçamento 
de despesas do exercício de 2022. 4.4. Ratificar as transferências: (i) no valor de 
R$ 4.900.134,29 da conta de “reserva de investimentos” para “dividendos a 
distribuir” e (ii) no valor de R$ 36.189.583,83 da conta de “reserva de retenção 
de lucros” para “dividendos a distribuir”. 4.5. Em cumprimento ao artigo 9º, 
§ 1º, “e” e “g” do Estatuto Social foi aprovada a contratação de financiamentos 
em geral, incluindo, mas não se limitando a, tipo FINAME (Financiamento de 
máquinas e equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, 
Conta Garantida, Cédulas de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, 
Fiança e Empréstimo Internacional (4131) com as instituições bancárias e 
BNDES Automático, no valor de até R$ 35.000.000,00 por contrato, podendo o 
prazo ser superior ou inferior a 24 meses. 5. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, 
nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 
6. Assinaturas: João Henrique Tebyriça de Sá, Presidente; André Lermontov, 
Secretário; Gláucio Dutra da Silva, Representante do Auditor Independente. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e 
Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista presente. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Petrópolis, 25/04/2025. João Henrique Tebyriça de 
Sá - Presidente; André Lermontov - Secretário. JUCERJA nº 4872625 em 
04/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

COI – CLÍNICAS ONCOLÓGICAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ nº 39.086.160/0001-30 - NIRE: 33.3.0028802-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Realizada em 30 de 
dezembro de 2021 - 1. Data, Hora e Local: Às 15:30 horas do dia 30 de 
dezembro de 2021, na sede do COI – Clínicas Oncológicas Integradas S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, salas 
208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro. 2. Quórum de Instalação e Presença: Compareceu a acionista 
única detentora da totalidade do capital social subscrito da Companhia, 
sendo dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º 
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente a Contadora Sr. ª Maria Lucia 
Guilherme de Brito, inscrita no CRC/RJ nº 088050/O. 3. Mesa: Foi escolhido 
para presidir os trabalhos o Dr. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe e para 
secretariá-lo o Dr. Fernando Meton de Alencar Camara Vieira. 4. Ordem 
do Dia: 4.1. Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia 
e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; 4.2. Deliberar 
sobre a reeleição de Diretores da Companhia; 4.3. Aprovar a consolidação 
do Estatuto Social. 5. Deliberações tomadas pela acionista única: 5.1.  
A acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia no valor total 
de R$45.250.000,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil 
reais), passando o capital social de R$207.526.265,59 (duzentos e sete 
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta e nove centavos) para R$252.776.265,59 (duzentos e cinquenta 
e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco 
reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 22.475.583 (vinte 
e duas milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, quinhentas e oitenta e 
três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço 
de emissão de R$2,013295901314714 por ação, na forma do §1º, inciso II, 
do art. 170 da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do 
capital ora aprovado serão subscritas e integralizadas pela acionista ESHO – 
EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., sociedade anônima com 
sede na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, CEP: 
20.220-460, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
29.435.005/000129, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente 
ata como Anexo I, mediante capitalização de adiantamento para futuro 
aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia. 
As novas ações terão as mesmas características e vantagens das ações 
ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do estatuto social da 
Companhia, participando em igualdade de condições, a todos os benefícios, 
inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a 
ser aprovadas. 5.1.1. Foi aprovada a nova redação do caput do artigo 5º do 
estatuto social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º - O capital social é de R$252.776.265,59 (duzentos e cinquenta 
e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco 
reais e cinquenta e nove centavos) dividido em 128.684.567 (cento e vinte e 
oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentas e sessenta e sete) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (...).” 5.2. Ato contínuo, 
foi aprovada a reeleição dos Diretores da Companhia, conforme a seguir: 
Srs. Marco Aurélio de Alvim Costa, brasileiro, casado, médico, portador da 
carteira de identidade nº 5351013, inscrito no CPF/MF sob nº 758.728.706-04, 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade nº 12.272.321-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 075.818.228-77, ambos com endereço comercial na Rua 
Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, 8º andar, Empreendimento 
EZ Towers, Vila São Francisco, cidade e estado de São Paulo, CEP 04711-904 
e Fernando Meton de Alencar Camara Vieira, brasileiro, casado, médico, 
portador da carteira de identidade nº 52.78319-6, expedida pelo CRM/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 805.342.873-87,  residente e domiciliado na 
cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das 
Américas, nº 6.205, loja E, Barra da Tijuca, CEP: 22.793-080, aos cargos 
de Diretor Superintendente, Diretor sem Designação Específica e 
Diretor sem Designação Específica, respectivamente, da Companhia 
para o exercício de um mandato unificado até 30/12/2023 a partir desta 
data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termos de posse 
anexos, os Diretores, ora reeleitos, declaram: (i) não estarem impedidos por 
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 
6.404/76; (ii) atenderem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo 
§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocuparem cargo em sociedade 
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não tenha, 
nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos 
incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 5.3. Em consequência da 
deliberação aprovada acima, fica ratificada a atual composição da Diretoria 
Estatutária da Companhia, conforme a seguir: Diretor Superintendente: 
Marco Aurélio de Alvim Costa; Diretor sem Designação Específica: Ricardo 
Hajime Yoshio Watanabe; Diretor sem Designação Específica: Fernando 
Meton de Alencar Camara Vieira. 5.4. Em consequência das deliberações 
acima, a acionista aprovou a consolidação do estatuto social da Companhia, 
que fica arquivado em sua Sede. 6. Encerramento: Não havendo nenhuma 
manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo 
necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente 
assinada por todos os presentes. Certifico que a presente é a cópia fiel da 
Ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2021. Mesa: 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Presidente e Fernando Meton de 
Alencar Camara Vieira – Secretário. Jucerja nº 4748861, em 31/01/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

EDITAL COMUNICADO
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, na 
forma de seu Estatuto e conforme a Lei 7783/89, vem informar à sociedade em 
geral, aos jornalistas do município do Rio de Janeiro e às empresas de jornais 
e revistas, impressas e virtuais, do município do Rio de Janeiro que, tendo em 
vista que o Sindicato das Empresas de Jornais e Revistas do MRJ paralisou as
negociações e até o dia 16 de maio de 2022 não havia apresentado contrapro-
posta de reajuste salarial para a categoria, cuja data base foi 1º de fevereiro, 
a assembleia geral extraordinária realizada no dia 16 de maio de 2022 deli-
berou, por unanimidade de votos, realizar paralisação de duas horas, a partir 
das 14h do dia 25 de maio de 2022. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.

Verginia Dirami Berriel
Diretora de Administração e Finanças

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS 

Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que o 
Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”), em 
reunião realizada nesta data, aprovou a proposta da administração, 
ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, 
de distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos 
termos do parágrafo 2º, do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, 
com base no lucro apurado no período, no montante total bruto de 
R$ 22.000.001,64 (vinte e dois milhões, um real e sessenta e quatro 
centavos), equivalentes a R$ 0,032092 por ação ordinária e preferencial 
(R$ 0,096276 por Unit), que após deduzido o valor relativo ao Imposto 
de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, 
importam o montante líquido de R$ 18.699.864,29 (dezoito milhões, 
seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 
vinte e nove centavos), equivalentes a R$ 0,027278 por ação ordinária e 
preferencial (R$ 0,081834 por Unit). Farão jus aos Juros sobre o Capital 
Próprio, ora aprovados, os acionistas constantes da base acionária 
da Companhia em 26 de maio de 2022 (inclusive). Dessa forma, 
a partir de 27 de maio de 2022 (inclusive), as ações da Companhia 
serão negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”. Os Juros sobre o 
Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 07 de junho de 
2022, e imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem 
distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2022, sem 
nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

Fitch eleva rating do Banco Sicoob para AA (bra)
Houve melhora do perfil de negócios e de risco da instituição

A Fitch Ratings ele-
vou, nesta sexta-
feira (20), o Rating 

Nacional de Longo Prazo 
do Banco Cooperativo Si-
coob S.A para ‘AA (bra)’, de 
‘AA-(bra)’. A Perspectiva é 
estável. Ao mesmo tempo, 
a agência afirmou o Rating 
Nacional de Curto Prazo 
‘F1+(bra)’ do banco.

Fundado há 25 anos, 
o Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil (Si-
coob) é o maior sistema 
financeiro cooperativo do 
país com mais de 6 milhões 
de cooperados, 3.789 pon-
tos de atendimento, distri-
buídos em todo o território 
nacional. É composto por 
cooperativas financeiras e 
empresas de apoio, que em 
conjunto oferecem aos co-
operados serviços de conta 
corrente, crédito, investi-
mento, cartões, previdência, 
consórcio, seguros, cobran-
ça bancária, adquirência de 
meios eletrônicos de paga-
mento, dentre outros.

A agência de classifica-
ção de risco explica que a 
elevação reflete a melhora 
do perfil de negócios e de 
risco do Sicoob após a uni-
ficação de marca, sistemas, 
controles e governança do 
banco e da confederação. 
Além disso, ocorreram sig-
nificativos avanços nos me-
canismos de suporte mútuo 
das cooperativas do Sicoob 
com o aumento do Fundo 
de Proteção Sicoob e houve 
adesão de 11 cooperativas 
centrais a uma reponsabi-
lidade solidária para os re-
passes do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). 
As entidades que firmaram 
o acordo de solidariedade 
representam 81,4% dos ati-
vos do Sicoob.

Fundamentos

“Os ratings do Banco Si-
coob refletem seu adequa-
do perfil de negócios, bene-
ficiado pelo seu importante 

papel de ser um dos maio-
res sistemas cooperativos 
do país”, argumenta a agên-
cia que destaca o moderado 
perfil de risco da instituição, 
que apresenta bons con-
troles, e da estrutura única 
de marca, de políticas de 
liquidez centralizadas, pa-
dronizadas e claras em seus 
estatutos, que implicam em 
adequada fungibilidade de 
liquidez e de capital entre 
os membros do grupo.

Os ratings refletem ainda 
o perfil financeiro do Banco 
Sicoob, de bons indicado-
res de qualidade de crédito, 
rentabilidade, capitalização 
e funding/liquidez, apesar 
do porte ainda moderado 
no sistema financeiro na-
cional.

O perfil de negócios do 
Banco Sicoob se beneficia 
do vínculo entre o banco e 
o sistema, que propicia es-
cala de negócios e geração 
de receitas e captações de 
depósitos estáveis. O Banco 
Sicoob opera de forma in-

tegrada e tem papel impor-
tante dentro da estratégia do 
Sicoob. A estrutura do siste-
ma ainda não possui meca-
nismos de garantia solidária 
entre todas as cooperativas, 
mas há um longo histórico 
de cooperação e incorpora-
ção entre as entidades, sem 
perdas para os associados 
nos últimos ciclos econômi-
cos. Por isso, a Fitch analisa 
os números do banco e do 
sistema conjuntamente des-
de 2014, quando o sistema 
começou a apresentar suas 
demonstrações financeiras 
combinadas e auditadas.

Perfil de ris

De acordo com a Fitch, 
o perfil de risco do ban-
co é moderado, dados os 
controles de qualidade de 
risco de ativos bem estru-
turados e constantemente 
monitorados por todos os 
integrantes do sistema, ape-
sar do alto crescimento da 
concessão de crédito nos 

últimos anos.
O risco de mercado 

também é moderado, com 
descasamentos de taxas na-
turais a seu modelo de negó-
cios e comuns aos balanços 
das cooperativas singulares, 
embora com impactos ir-
relevantes e atenuados pela 
alta liquidez do sistema.

Rentabilidade

A rentabilidade do Si-
coob é adequada: em 2021 
e na média dos últimos 
quatro anos, a relação lucro 
operacional/ativos ponde-
rados pelo risco gerencial 
foi de 3,4%. Seu lucro tem 
sido beneficiado pelo cres-
cimento de suas operações 
e por baixas provisões para 
impostos, decorrentes da 
natureza de seu negócio. No 
Brasil, operações realizadas 
dentro de sistemas coope-
rativos estão isentas de im-
postos federais (imposto de 
renda e contribuição social 
sobre lucro líquido - CSLL), 

o que deve continuar favo-
recendo a lucratividade e o 
capital do emissor, já que a 
Fitch não trabalha com o 
cenário de mudanças regu-
latórias no setor.

Os indicadores de crédi-
to problemáticos do Sicoob 
têm sido relativamente es-
táveis e estado em bons 
níveis. Os créditos em atra-
so acima de noventa dias 
correspondiam a 1,3% em 
2021, 1,4% em 2020 e 2,3% 
em 2019. A cobertura foi 
reforçada em 2020 e 2021, 
e as provisões cobriam altos 
353% dos créditos venci-
dos acima de noventa dias 
em 2021, contra 376% em 
2020. Os créditos classifi-
cados entre “D-H” repre-
sentavam 8,3% do total em 
2021 e 10,1% na média dos 
últimos quatro anos. Dado 
seu modelo de negócios 
(créditos a associados), o 
Sicoob mantém forte rela-
cionamento com os coope-
rados e adequado nível de 
garantias.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Três perguntas: o Open Finance e o crédito
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Bruno Loiola, co-
fundador e CGO 

da Pluggy, sobre os impac-
tos do Open Finance no 
crédito.

O que faz a Pluggy?
A Pluggy é um fintech de 

infraestrutura de Open Fi-
nance. Trata-se de uma em-
presa de SaaS (Software as 
a Service). De uma forma 
bastante simplificada, nos-
sos clientes, desde pequenas 
fintechs a grandes institui-
ções financeiras, conseguem 
acessar os dados financeiros 
dos seus usuários finais de 
forma segura, rápida e en-
riquecida através de APIs 
providas pela Pluggy. Nós 
temos uma infraestrutura 
de Open Finance para as 
empresas de crédito que 
querem fazer uma análise 
mais estruturada.

O crédito é um mercado 
que consegue ser tangibili-
zado melhor por várias ra-
zões. O spread bancário no 
Brasil é muito alto e temos 
muitas pessoas desbanca-
rizadas e fora do sistema 
financeiro. Quando digo 
fora, não é porque a pessoa 
não tem uma conta-cor-
rente, mas porque não tem 
acesso a crédito. Isso se de-
ve a inexistência de um his-
tórico financeiro para que 

se obtenha crédito numa 
instituição financeira.

Com o compartilhamen-
to de dados gerado pelo 
Open Finance, a pessoa po-
derá construir um histórico 
mesmo que não tenha rela-
ção com aquela instituição 
financeira. Isso é super-im-
portante porque o mercado 
de crédito analisa a capaci-
dade da pessoa pagar o cré-
dito que será concedido no 
futuro.

Na sua opinião, quan-
do o Open Finance co-
meçará a fazer diferença 
na vida das pessoas?

Muito em breve. Inclusi-
ve, já existem fintechs, que 
trabalham mais rápido, que 
estão começando a utilizar 
os dados do Open Finance 
para dar crédito de forma 
mais personalizada para as 
pessoas.

Os grandes bancos, ob-
viamente, já estão traba-
lhando para isso, mas, até 
o momento, as grandes 
instituições financeiras não 
estão utilizando esses dados 
de forma a que o usuário 
final consiga tangibilizar ou 
visualizar os benefícios do 
Open Finance. Está haven-
do uma falta de transparên-
cia dos bancos, que querem 
que as pessoas comparti-
lhem seus dados, mas não 
dizem o que vão fazer com 
eles. Hoje, qual a vantagem 

de compartilhar os dados 
com os bancos x, y e z?

Quando os dados finan-
ceiros das pessoas forem 
destravados, a ideia é que 
a briga seja entre as insti-
tuições que realmente con-
sigam prover as melhores 
experiências para os clien-
tes. Não adianta a pessoa ter 
apenas uma conta bancária 
num banco, enquanto os ou-
tros bancos vão conseguir 
oferecer uma experiência 
melhor já que os dados estão 
destravados, seja através de 
um aplicativo de gestão fi-
nanceira, uma análise de cré-
dito mais específica ou uma 
análise de investimento para 
que você tenha um bem-es-
tar financeiro melhor.

Estão surgindo vários 
modelos de negócios, ba-
seados nesses dados, que 
cumprem com o objetivo 
do Banco Central de au-
mentar a competitividade. 
Um dos nossos clientes 
aumentou a concessão de 
crédito em 50% a partir do 
momento em que começou 
a usar os dados do Open Fi-
nance.

Havia uma assimetria in-
formacional dos grandes 
bancos e das empresas de-
tentoras de contas, que ti-
nham muitas informações 
com as outras empresas que 
queriam entrar no mercado, 
mas que eram dificultadas 
pela falta de informação. 

Como o acesso à informa-
ção está sendo nivelado, 
novas soluções surgirão no 
mercado.

Eu acredito que ainda 
em 2022 vão surgir muitos 
casos de uso em cima dos 
dados de Open Finance.

Quais serão os princi-
pais campos que serão 
impactados pelo Open 
Finance?

O crédito é o mais fácil e 
mais rápido. Já vemos mui-
tas empresas se movimen-
tando para utilizarem os 
dados analíticos de forma 
a oferecer um crédito mais 
personalizado e mais justo.

Depois, temos a parte de 
consolidação da gestão fi-
nanceira das pessoas e das 
empresas. Aqui nós temos 
um ponto super-relevante. 
Se pegarmos o histórico 
do que aconteceu no Rei-
no Unido, berço do Open 
Finance, as pequenas e mé-
dias empresas, que eram ne-
gligenciadas pelos grandes 
bancos, foram as mais be-
neficiadas quando esses da-
dos foram destravados. Elas 
passaram a acessar crédito e 
a ter uma gestão financeira 
de uma forma muito mais 
fácil. Como o Open Finance 
automatiza toda a parte de 
conciliação e análise de flu-
xo de caixa, ele vai melhorar 
muito os processos das pe-
quenas e médias empresas.

O terceiro ponto, que es-
tá sendo pouco falado, está 
relacionado ao processo de 
KYC (Know Your Custo-
mer / Conheça seu Cliente), 
como identificação de frau-
de e onboarding de novos 
clientes. Por exemplo, como 
os clientes já encaminharam 
documentos e dados que 
foram previamente analisa-
dos pelos bancos, eles vão 
poder utilizar essas infor-
mações em novos proces-
sos de onboarding de novos 
aplicativos e empresas.

As pessoas costumam 
menosprezar as mudanças 
de longo prazo e superesti-

mar as mudanças de curto 
prazo. O Open Finance é 
uma evolução que vai mu-
dar a forma como o siste-
ma financeiro funciona. A 
assimetria de informações 
vai ser alterada, e vão surgir 
novos unicórnios, novos 
Nubanks que vão desafiar 
os bancos incumbentes de 
hoje, justamente pelo po-
der de análise dos dados. 
Nós já vimos isso em di-
versas indústrias, como 
transporte, hoteleira, va-
rejista e publicidade. Essa 
disrupção ainda não acon-
teceu no mercado financei-
ro brasileiro.

Divulgação Pluggy
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco 
Modal S.A. (“Companhia”) a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada de modo 
exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 20 de junho 
de 2022, às 16h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a migração da Companhia para 
o segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado 
(“Novo Mercado”); (ii) Como requisito à migração, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da 
Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial, com a 
consequente extinção das ações preferenciais de emissão da Companhia; (iii) Sujeito à aprovação das deliberações 
constantes dos itens (i) e (ii) acima, deliberar sobre a reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo 
aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”) e para 
incorporar os demais ajustes detalhados na proposta da administração, com sua respectiva consolidação, cuja 
vigência é condicionada à aprovação da migração da Companhia ao Novo Mercado pela B3, bem como homologação 
das alterações pelo Banco Central do Brasil; (iv) Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem 
todos e quaisquer atos necessários para a conclusão do processo de migração da Companhia para o Novo 
Mercado; (v) Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da 
Lei das S.A. (vi) Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., ratificar as aquisições, pela 
Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Galapos Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME 
nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos 
relevantes divulgados, respectivamente, em 16 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021; e Considerando 
o item 4.1 do regulamento do segmento especial da B3 denominado Nível 2 de Governança Corporativa (“Nível 2” 
e “Regulamento do Nível 2”, respectivamente), bem como o parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, os detentores de ações preferenciais da Companhia terão direito de voto atribuído às suas ações, 
especificamente com relação à aprovação da matéria contida no item (iii) acima. Em atendimento ao disposto no 
§ 1º do artigo 136 da Lei das S.A., a eficácia da aprovação da matéria contida no item (ii) acima é condicionada à 
aprovação ou ratificação, conforme o caso, da mesma matéria pela Assembleia Geral Especial de Acionistas 
Preferencialistas (“AGESP”), a ser realizada, em primeira convocação, em 20 de junho de 2022, às 14h, conforme 
Edital de Convocação da AGESP divulgado nesta data. Informações Gerais: Os documentos e informações 
pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitando, ao Manual de Participação e Proposta 
da Administração para a AGE (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição dos acionistas para consulta 
(i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia https://ri.modal.com.br; 
(iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) www.cvm.gov.br; e (iv) no website da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) www.b3.com.br. Informações para Participação: A AGE será realizada exclusivamente de 
modo digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 
2022 (“Resolução CVM 81”), não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico à AGE. Para todos 
os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, conforme disposto no 
art. 71, §2º da Resolução CVM 81. A participação do acionista poderá ser: (i) Via boletim de voto a distância 
(“BVD”): Conforme previsto nos artigos 26 e seguintes Resolução CVM 81, os acionistas da Companhia poderão 
encaminhar, a partir desta data e até o dia 14 de junho de 2022 (inclusive), suas instruções de voto em relação à 
matéria objeto da ordem do dia da AGE mediante o preenchimento e envio do BVD, cujo modelo foi disponibilizado 
no website de Relações com Investidores da Companhia https://ri.modal.com.br e nos websites da CVM 
www.cvm.gov.br e da B3 www.b3.com.br. Para informações adicionais, o acionista deve observar as regras previstas 
na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, bem como no 
respectivo Manual de Participação, divulgado nesta data; ou (ii) Virtual, por meio da Plataforma Digital: A 
participação virtual, por meio da Plataforma Digital poderá se dar pessoalmente ou por representante legal ou 
procurador devidamente constituído, nos termos do artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, caso em que o 
acionista poderá: (a) simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o BVD; ou (b) participar e votar na 
AGE, mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas via BVD, antes da 
colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação. Conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Resolução CVM 81, 
os acionistas que pretendam participar da AGE, por si ou por meio de procuradores, deverão se habilitar até às 
23h59 horas do dia 18 de junho de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGE, exclusivamente 
através do link: https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxYI
wtWoWyIJMqqR2pCw+x15nNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2. Ainda, tais acionistas deverão apresentar a documentação 
necessária para sua habilitação, conforme descrita no Manual de Participação, no prazo indicado acima, conforme 
resumida abaixo: E apresentando a documentação abaixo: Acionistas Pessoas Físicas: • Documento de identificação 
com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular). Acionistas Pessoas Jurídicas: 
• Último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária comprovando poderes de representação 
(i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); • Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, 
CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública, desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is); • No caso de fundos de 
investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, 
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 
representação (i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação com foto 
do(s) representante(s) legal(is) do administrador ou gestor. Acionistas Representados por procurador: • Além dos 
documentos indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para um 
procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao 
administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 
126 da Lei das S.A. Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído conforme 
seus estatutos ou contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado ou instituição financeira; • Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, 
carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que 
contenham foto de seu titular) do procurador. Acionistas Estrangeiros: • Os acionistas estrangeiros deverão 
apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da 
pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos de forma juramentada, não sendo necessária sua notarização 
e consularização. Os acionistas que não se habilitarem no prazo acima referido (até às 23h59 horas do dia 18 de 
junho de 2022) não poderão participar da AGE. A Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem 
previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos 
dispositivos eletrônicos para a utilização da Plataforma Digital, conforme orientações constantes do Manual de 
Participação. Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGE, acessem a Plataforma 
Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o seu início, a fim de permitir a 
validação do acesso de todos os acionistas credenciados. Para informações adicionais sobre a participação na AGE 
e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve consultar o Manual de Participação. A administração da Companhia 
esclarece, por fim, que somente as ações ordinárias de sua emissão, incluindo aquelas subjacentes aos certificados 
de depósito emitido pela Companhia (units), terão direito de voto nas matérias (i), (ii), (iv), (v) e (vi) AGE.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 33.300.005.811 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação - Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas

Ficam convidados os Senhores acionistas titulares de ações preferenciais de emissão do Banco Modal S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem na Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas (“AGESP”), a ser realizada 
de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 
20 de junho de 2022, às 14h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Proposta de conversão da totalidade 
das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por 
cada ação preferencial, a qual será objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a 
ser realizada às 16h do mesmo dia 20 de junho de 2022. Em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 136 da Lei 
das S.A., a aprovação da matéria acima é condição da eficácia da deliberação constante do item (i) da Ordem do 
Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada na mesma data. Informações Gerais: Os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitando, ao Manual 
de Participação e Proposta da Administração para a AGESP (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição 
dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia 
https://ri.modal.com.br; (iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) www.cvm.gov.br; e (iv) no website 
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) www.b3.com.br. Informações para Participação: A AGESP será realizada 
exclusivamente de modo digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Resolução da CVM nº 81, 
de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico 
à AGESP. Para todos os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, 
conforme disposto no art. 71, §2º da Resolução CVM 81. A participação do acionista poderá ser: (i) Via boletim 
de voto a distância (“BVD”): Conforme previsto nos artigos 26 e seguintes Resolução CVM 81, os acionistas da 
Companhia poderão encaminhar, a partir desta data e até o dia 14 de junho de 2022 (inclusive), suas instruções 
de voto em relação à matéria objeto da ordem do dia da AGESP mediante o preenchimento e envio do BVD, cujo 
modelo foi disponibilizado no website de Relações com Investidores da Companhia https://ri.modal.com.br e nos 
websites da CVM www.cvm.gov.br e da B3 www.b3.com.br. Para informações adicionais, o acionista deve observar 
as regras previstas na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, 
bem como no respectivo Manual de Participação, divulgado nesta data; ou (ii) Virtual, por meio da Plataforma 
Digital: A participação virtual, por meio da Plataforma Digital poderá se dar pessoalmente ou por representante 
legal ou procurador devidamente constituído, nos termos do artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, caso em 
que o acionista poderá: (a) simplesmente participar da AGESP, tenha ou não enviado o BVD; ou (b) participar e 
votar na AGESP, mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas via BVD, 
antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação. Conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Resolução 
CVM 81, os acionistas preferencialistas que pretendam participar da AGESP, por si ou por meio de procuradores, 
deverão se habilitar até às 23h59 horas do dia 18 de junho de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização 
da AGESP, exclusivamente através do link: https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?
CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxbmTcpkjKE1hdYCXwdccoK3zTlO2QWHuo569b8c7o46J. Ainda, tais acionistas deverão 
apresentar a documentação necessária para sua habilitação, conforme descrita no Manual de Participação, no 
prazo indicado acima, conforme resumida abaixo: Acionistas Pessoas Físicas: • Documento de identificação com 
foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular). Acionistas Pessoas Jurídicas: • Último 
estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária comprovando poderes de representação (i.e.: 
ata de eleição dos diretores, termos de posse); • Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH 
ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, 
desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is); • No caso de fundos de investimento: 
(i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o 
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação 
(i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação com foto (Exemplos: 
RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da 
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is) do administrador 
ou gestor. Acionistas Representados por procurador: • Além dos documentos indicados acima, procuração, que 
deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para um procurador que seja acionista, administrador da 
Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar 
seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 126 da Lei das S.A. Os acionistas pessoas jurídicas 
poderão ser representados por procurador constituído conforme seus estatutos ou contratos sociais, não sendo 
obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira; • Documento de 
identificação com foto do procurador (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou 
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular). 
Acionistas Estrangeiros: • Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas 
brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos de 
forma juramentada, não sendo necessária sua notarização e consularização. Os acionistas que não se habilitarem 
no prazo acima referido (até às 23h59 horas do dia 18 de junho de 2022) não poderão participar da AGESP. A 
Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como 
garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos para a utilização da Plataforma Digital, 
conforme orientações constantes do Manual de Participação. Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas 
que, no dia da AGESP, acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário previsto para o seu início, a fim de permitir a validação do acesso de todos os acionistas credenciados. Para 
informações adicionais sobre a participação na AGESP e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve consultar 
o Manual de Participação. A administração da Companhia esclarece, por fim, que somente as ações preferenciais 
de sua emissão, incluindo aquelas subjacentes aos certificados de depósito emitido pela Companhia (units), terão 
direito de voto na AGESP.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

Brasil tenta ampliar diálogo com a UE Petrobras Conexões  
para Inovação cria robô 
de combate a incêndio

Um robô capaz de 
reduzir a exposi-
ção dos brigadis-

tas em cenários de combate 
a incêndio já é realidade. O 
protótipo criado pela em-
presa Unidroid foi testado 
na Refinaria Henrique Lage, 
em São José dos Campos 
(Revap). O equipamento 
passou por testes também 
na Refinaria de Paulínia 
(Replan), informou a Pe-
trobras nesta sexta-feira. A 
companhia não divulgou os 
valores envolvidos no pro-
jeto.

A Unidroid foi contem-
plada no edital de 2020 
do Programa Petrobras 
Conexões para Inovação 
– módulo Startups. A apli-
cação tecnológica foi de-
senvolvida especialmente 
para a Petrobras e é a pri-
meira no mundo adaptada 
para a indústria de óleo e 
gás e para área classificada 
(com risco de atmosfera 
inflamável).

Além de ajudar a preser-
var a segurança dos brigadis-
tas, o robô permite resposta 
mais rápida e eficiente às 
emergências. O equipamen-
to possibilita ainda acesso a 
locais onde não é possível o 
uso das viaturas de comba-
te tradicionais. Ele também 

é resistente a altas tempera-
turas e pode ser controlado 
a distâncias de até 600 me-
tros, permitindo que os bri-
gadistas atuem afastados da 
zona de risco.

O consultor de Seguran-
ça de Processo da Petrobras 
Laurence Pereira Siqueira 
explica que a empresa já 
possuía um robô com boa 
base de engenharia a partir 
da qual foi possível aper-
feiçoá-lo com uma versão 
direcionada ao combate a 
incêndio nas refinarias da 
companhia. 

“Fizemos diversas me-
lhorias com a inclusão de 
acessórios de combate, faci-
lidades de operação, requisi-
tos de segurança, resistência 
a fogo, aumento na vazão 
de água e inclusão de mo-
nitoramento por câmeras 
térmicas, câmeras em HD 
colorida e óculos de reali-
dade aumentada”, detalha 
Laurence.

Em 2023, a Petrobras já 
poderá ter os robôs dispo-
níveis para operação nas 
refinarias. O protótipo está 
apto a operar também em 
área offshore, com algumas 
modificações quanto ao ti-
po de esteira e materiais em 
função da salinidade das 
plataformas. 

Re p r e s e n t a n t e s 
do Ministério da 
Economia e do 

Banco Central do Brasil 
realizaram na quinta-feira 
(19) o 9º Diálogo Macro-
econômico Brasil–União 
Europeia (UE), em vide-
oconferência com autori-
dades e técnicos do bloco 
de países europeus. “Os 
dois grupos debateram a 
recuperação econômica 
nas duas regiões e discu-
tiram as perspectivas das 
políticas fiscais da UE e 
do Brasil, em meio a um 
cenário internacional ad-
verso”, destacou site do 
Ministério da Economia 
nesta sexta-feira.

“O evento contribuiu 
para reforçar os laços de 
cooperação e amizade en-
tre a União Europeia e o 
Brasil”, avaliou o secretá-
rio especial adjunto de Co-
mércio Exterior e Assun-
tos Internacionais, João 
Luís Rossi, após a reunião. 
“Os dois lados expressa-
ram perspectivas positi-
vas quanto ao processo de 
acessão do Brasil à OCDE 
(Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento 

Econômico), sobre a con-
fiança mútua e a recupera-
ção sustentável das econo-
mias”, acrescentou.

As conversas aborda-
ram os efeitos da invasão 
russa na Ucrânia. Nesse 
contexto, as apresentações 
brasileiras trataram de te-
mas como recuperação 
econômica, impulsiona-
dores de crescimento para 
2022 e reformas estrutu-
rais, além de consolidação 
fiscal e medidas pró-mer-
cado. Também destacaram 
as perspectivas da política 
fiscal, as previsões infla-
cionárias e os riscos da 
normalização da política 
monetária norte-america-
na para o Brasil.

Do lado europeu, os 
apresentadores trouxeram 
as perspectivas macroe-
conômicas do bloco sob 
os efeitos da guerra na 
Ucrânia, a revisão da polí-
tica fiscal e da governança 
econômica na UE, além 
das prioridades de sua po-
lítica econômica estrutu-
ral, incluindo o plano de 
recuperação europeu e o 
pacto para sustentabilida-
de da UE (Recovery Plan 

and the EU Green Deal).

Fóruns multilaterais

O Diálogo também teve 
um debate sobre temas da 
cooperação econômico-
financeira em fóruns mul-
tilaterais, com ênfase nos 
assuntos mais relevantes 
discutidos em reuniões do 
G20 e do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). 
Entre eles, o cenário eco-
nômico internacional, os 
avanços nos campos de 
finanças sustentáveis e o 
desenvolvimento de fer-
ramentas financeiras para 
lidar com os desafios glo-
bais atuais.

Sobre o diálogo de polí-
ticas entre Brasil e UE, os 
participantes concordaram 
em dar continuidade às dis-
cussões para uma melhor 
funcionalidade das reuniões 
do G20 e em cooperar com 
a presidência rotativa desse 
fórum pelo Brasil, em 2023. 
Também enfatizaram a im-
portância de pautas como 
as da transição verde, de 
finanças sustentáveis e de 
mercado de carbono, além 
dos trabalhos nos grupos 

que tratam de temas como 
saúde e finanças.

Participaram da equipe 
do Ministério da Econo-
mia, ainda, o secretário de 
Assuntos Econômicos In-
ternacionais, Marco Auré-
lio dos Santos Rocha, e o 
subsecretário de Finanças 
Internacionais e Coope-
ração Econômica, Jôna-
thas Delduque Júnior. As 
apresentações brasileiras 
foram feitas pelo assessor 
especial da Secretaria de 
Política Econômica (SPE) 
Rodrigo Mendes Pereira; 
pelo subsecretário de Pla-
nejamento Estratégico da 
Política Fiscal da Secreta-
ria do Tesouro Nacional 
(STN/SETO), David Re-
belo Athayde; e pela chefe 
do Departamento de As-
suntos Internacionais do 
Banco Central do Brasil 
(Derin), Fabia Aparecida 
de Carvalho. 

O lado europeu foi re-
presentado pelo embaixa-
dor da Delegação da União 
Europeia no Brasil, Ignácio 
Ybáñez, autoridades e es-
pecialistas em macroecono-
mia e finanças de Direções 
Gerais da UE. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas - 31 de dezembro de 2021
1. Contexto operacional: A Publibanca Brasil S.A. (“PBSA” ou “Companhia”) 
é uma sociedade por ações de capital fechado, situada na cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro. O objeto social da companhia compreende 
o agenciamento de espaços para publicidade, montagem de painéis em gran-
des formatos e veiculação de publicidade em bancas de jornal. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Com-
panhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo CFC - Conselho Federal 
de Contabilidade, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacio-
nais de relatório financeiro emitidas pelo IASB (IFRS). 3. Principais políticas 
contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com 
alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data de 
contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Estes saldos 
são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. 3.2. Imobilizado: Os itens que 
compõem o imobilizado são demonstrados ao custo, líquido de depreciação 
acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, 
se houver. Esse custo inclui o custo de reposição do ativo imobilizado e custos 
de financiamentos para projetos de construção de longo prazo se os critérios 
de reconhecimento forem atendidos. Todos os demais custos de reparo e ma-
nutenção são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 3.3. Ativos intan-
gíveis: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo 

no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis ad-
quiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data 
da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresen-
tados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de de-
senvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na 
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. 3.4. Contas a 
pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações 
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o paga-
mento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. 4. Capital social: Em 31 de 
dezembro de 2021 o capital social subscrito e totalmente integralizado da 
Companhia é de R$20.297, dividido em 17.461.081.101 ações ordinárias uni-
tárias, nominativas e sem valor nominal. 5. Eventos subsequentes: Aprova-
ção da aquisição parcial da participação societária da Otima Concessionária 
de Exploração de Mobiliário Urbano S.A.. Em 11 de fevereiro de 2022 foi apro-
vada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor 
(CADE), por meio do ato de concentração nº 08700.005253/2021-27, a aquisi-
ção de 74,65% (setenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento) das ações 
da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. pela Publi-
banca Brasil S.A., conforme Contratos de Compra e Venda de Ações e Outras 
Avenças celebrado em 23 de julho de 2021. 

Publibanca Brasil S.A.
CNPJ nº 24.120.261/0001-03

Demonstrações Financeira - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais 2021 2020

Ativo
  Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 10.152 4.347
   Contas a receber 8.756 5.721
   Adiantamentos 35 –
   Tributos a recuperar 1.675 71
   Despesas pagas antecipadamente 41 –
   Outros créditos – 113

20.659 10.252
  Não circulante
 Realizável a longo prazo
   Partes relacionadas – 6.918
   Depósitos judiciais 117 118
   Tributos diferidos 1.615 1.580
   Imobilizado 7.386 8.309
   Intangível 288 447

9.406 17.372
Total do ativo 30.065 27.624

Balanços patrimoniais 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 2.740 3.936
  Obrigações trabalhistas 295 262
  Obrigações tributárias 3.294 713
  Obrigações com partes relacionadas 3.505 –
  Receitas antecipadas 325 –

10.159 4.911
 Não circulante
  Obrigações tributárias 863 1.077
  Obrigações com partes relacionadas – 8.236
  Outras obrigações 914 –

1.777 9.313
 Patrimônio líquido
  Capital social 20.297 20.297
  Prejuízos acumulados (2.168) (6.897)

18.129 13.400
Total do passivo e do patrimônio líquido 30.065 27.624

Demonstrações dos resultados 2021 2020
Receita operacional líquida 27.302 17.201
 Custos dos serviços prestados (11.886) (7.452)
Lucro bruto 15.416 9.749
Despesas operacionais (7.959) (13.241)
 Despesas comerciais (285) (568)
 Despesas gerais e administrativas (2.795) (7.346)
 Outras (despesas) operacionais (4.879) (5.327)
Lucro (prejuízo) operacional 7.457 (3.492)
Resultado financeiro (274) (188)
 Despesas financeiras (490) (276)
 Receitas financeiras 216 88
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social 7.183 (3.680)
 Imposto de renda e contribuição social - corrente (2.489) (156)
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 35 (265)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.729 (4.101)

Demonstrações dos resultados abrangentes 2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.729 (4.101)
 Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.729 (4.101)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de  
retenção de lucros

Total de  
reserva de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.378 461 6.647 7.108 (3.569) 15.917
Reversão dividendos mínimos obrigatórios – – – – 1.584 1.584
Aumento de capital 7.919 – (7.919) (7.919) – –
Prejuízo do exercício – – – – (4.101) (4.101)
Reversão da reserva legal – (461) – (461) 461 –
Transferência para prejuízos acumulados – – 1.272 1.272 (1.272) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.297 – – – (6.897) 13.400
Lucro líquido do exercício – – – – 4.729 4.729
Saldos em 31 de dezembro de 2021 20.297 – – – (2.168) 18.129

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto 2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos 7.183 (3.680)
Itens que não afetam o caixa operacional
Provisão para demandas judiciais 2.072 –
Provisão para perdas de crédito esperadas 94 (6)
Perdas efetivas em créditos 73 –
Depreciação e amortização 1.210 3.128
Baixa de ativos imobilizado e intangível – 85
Provisão participação dos empregados nos lucros 68 –

10.700 (473)
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (3.202) 603
Tributos a recuperar (1.604) 109
Adiantamentos a fornecedores (35) –
Depósitos judiciais 1 (117)
Outros ativos 72 5.483
Fornecedores (1.196) 1.676
Obrigações trabalhistas (35) (77)
Obrigações tributárias 2.367 (620)
Receitas antecipadas 325 (1)
Partes relacionadas 2.187 –
Outras contas a pagar (1.158) –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.422 6.583
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.489) (156)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 
 depois do imposto de renda, contribuição social 
  e juros pagos 5.933 6.427
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (128) (4.237)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (128) (4.237)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de passivo de arrendamento – (46)
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos – (46)
Aumento líquido de caixa 5.805 2.144
Caixa no início do exercício 4.347 2.203
Caixa no final do exercício 10.152 4.347

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - Diretor Presidente Ricardo de Almeida Winandy - Diretor Financeiro Jean Rodrigo da Silva Paulo - Contador - CRC RJ 115.593/O-8

                   Administrador - Johann Georg Erwin Gigl - CPF: 064.361.977-10 Contador - Delbson José Garcia - CRC: 1SP297.505/O

Ativo
01 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2021
Circulante
  Caixa e Equivalentes de Caixa 7.954.954,29
  Adiantamento a Terceiros 22.391,55
  Impostos a Recuperar 1.364.520,50
Total Circulante 9.352.315,67

Não Circulante
  Outros Créditos 94.494,40
  Participação em Controladas 600.292.932,97
Total Não Circulante 600.387.427,37
Imobilizado
  Custo Aquisição 121.570,88
  Depreciação/Amortização (15.111,43)
Total Imobilizado 106.459,45

Total do Ativo 609.846.202,49

Balanço Patrimonial - Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021 - Em Reais

Passivo
01 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2021
Circulante
Contas a Pagar 97.696,51
Impostos a Pagar 131.381,14
Salários e Contribuições a Pagar 841.229,32
Provisões de Folha 48.352,74
Total Circulante 1.118.659,71
Não Circulante
Recursos para Aumento de Capital 0,48
Outras Contas Controladas 22.907.620,41
Total Não Circulante 22.907.620,89
Patrimônio Líquido
  Capital Social Subscrito 580.505.923,00
  Resultados Acumulados (1.499.117,96)
  Resultado do Exercício 6.813.116,85
Total Patrimônio Líquido 585.819.921,89
Total do Passivo 609.846.202,49

Capital
Capital Integralizado Resultado Acumulado Total Patrimônio

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 580.505.923,00 (971.923,22) 579.533.999,78
Aumento de Capital - - -
Dividendos Distribuídos - - -
Lucro do Exercício - 6.813.116,85 6.813.116,85
Ajuste de Exercício Anterior - (527.194,74) (527.194,74)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 580.505.923,00 5.313.998,89 585.819.921,89

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido - Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021 - Em Reais

Zurich Airport Latin America Ltda.
CNPJ nº 28.388.260/0001-03

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Demonstrativo de Resultado do Exercício

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021 - Em Reais

RECEITAS
01 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2021
  Receitas de Serviços 7.469.532,35
  (-) Impostos (420.317,26)
RECEITAS LÍQUIDAS 7.049.215,09
LUCRO BRUTO 7.049.215,09
ADMINISTRAÇÃO
  Pessoal (3.396.167,67)
  Ocupação (156.032,57)
  Depreciação/Amortização (8.953,23)
  Manutenção (903,54)
  Utilidades (18.906,53)
  Serviços Profissionais (1.486.864,70)
  Comercial (45.807,08)
  Taxas e Contribuições (21.409,28)
  Despesas Gerais (363.140,03)
  Provisões (709.240,00)
  Indedutíveis (63.176,54)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (6.270.601,17)
  Equivalência Patrimonial 6.384.312,56
  Receitas Financeiras 54.130,18
  Despesas Financeiras (51.681,86)
RESULTADO FINANCEIRO 6.386.760,88
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 7.165.374,80
  Imposto de Renda e Contribuição Social (352.257,95)
RESULTADO DO EXERCÍCIO 6.813.116,85

Fiagro ou FII: qual a melhor opção?
Relativamente novos no mercado, fundos do agronegócio oferecem diversificação

Por Gilmara 
Santos, especial 
para o Monitor

uando se com-
para o Fiagro 
(Fundo de In-
v e s t i m e n t o 

do Agronegócio) aos FIIs 
(Fundos Imobiliários), mais 
conhecidos pelo mercado, 
as duas estruturas apresen-
tam algumas características 
semelhantes. A principal 
diferença se deve aos ati-
vos alvo de investimento: 
os Fundos Imobiliários são 
focados no setor imobil-
iário, e o advento do Fiagro 
torna mais fácil o acesso do 
investidor ao agro por meio 
de fundos que invistam so-
mente em ativos agrícolas.

Vale destacar que os Fia-
gros são relativamente no-
vos no mercado; o primeiro 
IPO ocorreu em outubro 

do ano passado, enquanto 
os FIIs já estão há bastante 
tempo na praça. “Acredita-
mos que ambos os ativos 
são complementares. Antes 
da entrada dos Fiagros no 
mercado, o investidor tinha 
como opção concentrar seu 
risco apenas no setor imo-
biliário e agora ele pode di-
versificar sua carteira com 
ativos do setor imobiliário 
e do setor do agronegócio”, 
considera Luis Bresaola, 
head de Fundos Imobiliári-
os da Davos Investimentos.

Bresaola afirma que os 
dois são indicados para in-
vestidores em geral, não ex-
iste uma classificação para 
isso. “Ambos possuem as 
mesmas características de 
pagamento de juros mensal, 
porém com diferença do 
setor (agro x imobiliário). 
Entendemos que estes ati-
vos cabem em carteiras de 

investidores que buscam 
uma renda mensal.”

“São produtos finan-
ceiros diferentes. Individu-
almente, cada um possui 
vantagens e desvantagens, 
ou seja, não existe certo 
ou errado. O importante é 
mergulhar na proposta indi-
vidual de cada Fiagro e de 
cada FII, e pensar no que 
cada produto vem a propor, 
quais prazos, riscos, last-
ros e garantias, impostos”, 
aconselha Marcelo Bolelli 
Magalhães, CEO Agrega e 
CEO Ribus – Desenvolvi-
mento Imobiliário. “Ambos 
são normalmente aderidos 
por participantes conser-
vadores ou de média agres-
sividade, afinal, estão lastre-
ados em commodities agro 
e imóveis, sejam rurais ou 
urbanos”, complementa.

Assim como os FIIs, os 
Fiagro são isentos do Im-

posto de Renda sobre os 
dividendos distribuídos 
aos investidores, porém há 
incidência de IR (20%) em 
caso de ganho de capital.

Diversificação e liquidez

Para Marcos Moraes, vice-
presidente e CFO da Abradi 
(Associação Brasileira de 
Agentes Digitais), uma das 
vantagens do Fiagro é a di-
versificação. “É possível bus-
car imóvel rural, participação 
em sociedade, instrumento 
de dívida. Não precisa aplicar 
todo o valor geralmente ex-
igido pelo investimento em 
imóvel. Além disso, todo o 
conjunto de tarefa de admin-
istração do imóvel rural fica 
a cargo dos profissionais re-
sponsáveis”, destaca Moraes.

Ele alerta que a pior des-
vantagem é o risco, sendo o 
de crédito o principal deles 

e está associado à falta de 
capacidade de pagamento 
dos devedores. Também 
é necessário ficar atento 
à liquidez, dificuldade em 
converter o investimento 
em Fiagro em dinheiro. 
“Também é importante fi-
car atento à volatilidade, 
governança e as questões 
climáticas”, considera. Já 
o FII tem a liquidez como 
ponto positivo. Além disso, 
é necessário um baixo in-
vestimento inicial.

Em relação aos retornos, 
como os Fiagros são no-
vos no mercado não há um 
track record oficial; o Índice 
de Fundos de Investimen-
tos Imobiliários (Ifix) teve 
queda de 2,19% no ano pas-
sado e em 2022 está caindo 
0,84%, conforme Bresaola.

Luis Piñel, diretor da IGT-
SP, comenta que a escolha 
entre um e outro vai depend-

er dos ativos que compõe 
cada fundo, pois esses ativos 
podem remunerar de forma 
muito diferente os investi-
dores (cotistas). “Sendo as-
sim, sugiro que o investidor 
faça uma análise prévia da 
carteira do fundo antes de in-
vestir”, afirma.

“Cabe destacar que os 
FIIs já estão estabeleci-
dos no mercado há quase 
30 anos (Lei 8.668/1993) 
e possuem uma referência 
de mercado de boa opção 
de investimento. Já o Fia-
gro (Lei Fundos de Inves-
timento nas Cadeias Produ-
tivas do Agroindustriais 
14.130/2021) tem somente 
um ano e pouca referência 
ainda. Mas diria que os dois 
fundos hoje possuem boas 
oportunidades de investi-
mento, com rendimentos 
de baixo risco.”
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