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Lira pretende  
votar corte no 
ICMS nesta 
terça-feira

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
planeja votar nesta terça-feira o 
projeto que considera essenciais 
bens e serviços relativos a com-
bustíveis, energia elétrica, comu-
nicações e transporte coletivo, im-
pedindo a aplicação de alíquotas 
de tributos iguais às de produtos 
listados como supérfluos. A ses-
são do Plenário está marcada para 
as 13h55.

A proposta visa cortar as alí-
quotas de ICMS, imposto cobra-
do pelos estados, para tentar se-
gurar os preços de combustíveis, 
que sobem com a transferência, 
para os valores internos, das altas 
no barril de petróleo no exterior. 
A política de paridade com os 
preços internacionais foi implan-
tada pelo Governo Temer, após 
a deposição da presidente Dilma 
Rousseff, e mantida por Jair Bol-
sonaro.

Lira disse que fará uma reunião 
na residência oficial com os líderes 
da oposição e da base aliada para 
discutir a votação dessa proposta 
(Projeto de Lei Complementar 
18/22, apensado ao PLP 211/21), 
informa a Agência Câmara.

O PLP 18/22, do deputado 
Danilo Forte (União-CE), apenas 
considera esses bens e serviços co-
mo essenciais, proibindo a aplica-
ção de alíquotas de supérfluos. O 
PLP 211/21, do deputado Sidney 
Leite (PSD-AM), fixa uma alíquo-
ta máxima de 5%, que pode ser 
aumentada para até 15% quando 
se tratar de progressividade am-
biental, valendo para os tributos 
federais, estaduais e municipais.1 bilionário a cada 30 horas,

1 milhão na pobreza em 33 horas
Ricos lucraram durante a pandemia às custas de milhões

O total de 2.668 bilioná-
rios do mundo – 573 
a mais que em 2020 – 

tem uma fortuna que chega a US$ 
12,7 trilhões, um aumento de US$ 
3,78 trilhões. A riqueza total dos 
bilionários é hoje equivalente a 
13,9% do PIB global – quase três 
vezes maior do que o verificado 
em 2000 (4,4%).

O estudo aponta que as gran-
des empresas dos setores de ener-
gia, alimentação, tecnologia e me-
dicamentos tiveram lucros acima 
da média, ao mesmo tempo que 
salários ficaram estagnados e os 
trabalhadores tendo que encarar a 

alta nos preços dos produtos bá-
sicos.

“Os super-ricos e podero-
sos estão lucrando com a dor e 
sofrimento das pessoas. Isso é 
inadmissível. Alguns ficaram ri-
cos negando a bilhões de pes-
soas o acesso a vacinas, outros 
explorando a alta dos preços da 
comida e da energia”, afirma Ka-
tia Maia, diretora-executiva da 
Oxfam Brasil.

O mundo poderá ter 1 milhão 
de pessoas empurradas para a po-
breza extrema a cada 33 horas em 
2022, quase a mesma velocidade 
do surgimento de novos bilioná-

rios durante a pandemia (um a ca-
da 30 horas). As informações são 
da ONG britânica, que divulgou 
o estudo “Lucrando com a dor”, 
lançado neste domingo às véspe-
ras da reunião presencial do Fó-
rum Econômico Mundial em Da-
vos (Suíça).

Os 10 homens mais ricos do 
mundo têm mais riqueza do que 
a combinação de 40% da popula-
ção mais pobre (equivalente a 3,1 
bilhões de pessoas). A riqueza dos 
20 maiores bilionários do mundo 
é mais alta do que o PIB de todos 
os países localizados na região da 
África Subsaariana. Página 3

Nos EUA, 15% 
deixaram emprego 
por outro melhor

A Pesquisa Anual de Economia 
Doméstica e Tomada de Decisão 
(Shed, sigla em inglês) realizada 
pelo Federal Reserve (Fed, o ban-
co central dos Estados Unidos), 
aponta que 15% dos trabalhado-
res disseram que estavam em um 
emprego diferente do que 12 me-
ses antes; a maioria mudou para 
um emprego melhor.

O trabalho remoto envolvia 
22% dos funcionários ao final de 
2021. Embora abaixo dos 29% 
no final de 2020, está bem acima 
dos 7% que trabalhavam inteira-
mente em casa antes da pande-
mia. A maioria dos funcionários 
que trabalhava em casa preferiu 
fazê-lo, muitas vezes citando o 
equilíbrio entre vida profissional 
e pessoal e menos tempo de des-
locamento e indicaram que esta-
riam propensos a procurar um 
novo emprego se fossem obri-
gados a retornar ao escritório.

Número de horas trabalhadas volta 
a ficar abaixo de antes da pandemia
OIT: crises geraram déficit de 112 milhões de empregos

Múltiplas crises globais 
estão causando uma 
deterioração acentu-

ada na recuperação do mercado 
de trabalho global, com crescen-
tes desigualdades dentro e entre 
países, de acordo com um novo 
relatório da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

A 9ª edição do Monitor da OIT 
sobre o Mundo do Trabalho con-
clui que, após ganhos significati-
vos durante o último trimestre de 
2021, o número de horas trabalha-
das globalmente caiu no primeiro 
trimestre de 2022, para 3,8% abai-
xo do nível de referência pré-crise 
(quarto trimestre de 2019). Isso 
equivale a um déficit de 112 mi-
lhões de empregos em tempo in-
tegral. Isso representa ainda uma 
revisão acentuada para baixo dos 
números publicados pela OIT em 
janeiro de 2022.

Múltiplas crises globais novas 
e interconectadas, incluindo in-
flação (especialmente nos preços 
de energia e alimentos), turbulên-
cia financeira, possível crise de 
dívida e interrupção na cadeia de 
suprimentos global – exacerbada 
pela guerra na Ucrânia – signifi-
cam que há um risco crescente de 
uma maior deterioração das horas 
trabalhadas em 2022, assim como 
um impacto mais amplo nos mer-
cados de trabalho globais nos pró-
ximos meses.

O conflito na Ucrânia já está 

afetando os mercados de trabalho 
regionais como detalhado em um 
recente estudo da OIT, que esti-
mou que somente na Ucrânia cer-
ca de cinco milhões de postos de 
trabalho foram fechados desde o 
início do conflito. 

O estudo destaca que a recupe-
ração do mercado global continua 
a ser determinada por uma grande 
e crescente disparidade entre as 
economias mais ricas e mais po-
bres.

Enquanto nos países de alta 
renda houve uma recuperação 
no número de horas trabalhadas, 
nas economias de rendas baixa e 
média-baixa houve queda nesse 
quesito no primeiro trimestre do 
ano, com uma diferença de 3,6% 
e 5,7%, respectivamente, em rela-
ção ao valor de referência pré-cri-
se. Essa disparidade vai aumentar 
ainda mais no segundo trimestre 
de 2022, segundo a análise publi-
cada no relatório.

Em alguns países em desen-
volvimento, os governos estão 
cada vez mais limitados pela fal-
ta de espaço fiscal e desafios de 
sustentabilidade da dívida, en-
quanto as empresas enfrentam 
incertezas econômicas e finan-
ceiras e os trabalhadores con-
tinuam sem acesso suficiente à 
proteção social.

Mais de dois anos após o iní-
cio da pandemia, muitas pessoas 
ainda sofrem com o impacto nos 

mercados de trabalho. A maioria 
ainda não recuperou sua renda. 
Em 2021, três em cada cinco tra-
balhadores viviam em países on-
de a renda do trabalho ainda não 
havia atingido o nível do quarto 
trimestre de 2019.

Doria desiste 
da candidatura 
e pode vir a 
beneficiar Lula

Nesta segunda-feira, o ex-go-
vernador de São Paulo João Doria 
(PSDB) anunciou que deixa a cor-
rida presidencial. Segundo pesqui-
sa Datafolha de março, o tucano 
pontuava apenas 2%.

A decisão foi tomada diante 
da resistência do PSDB, partido 
de Doria, que primeiro tentou 
trocá-lo pelo ex-governador do 
Rio Grande do Sul Eduardo Lei-
te; depois, a cúpula do PSDB se 
alinhou por uma candidatura úni-
ca da chamada terceira via com o 
MDB e o Cidadania.

Os três partidos inclinam-se a 
apoiar a senadora Simone Tebet 
(MS-MDB) para o Palácio do Pla-
nalto. Com um desempenho nas 
pesquisas que varia de 1% a 2% 
da preferência do eleitorado, a se-
nadora também pode enfrentar 
deserções no seu partido. Candi-
datos do MDB a governos e ao 
Congresso têm mostrado prefe-
rência por Lula (PT) ou Bolsona-
ro (PL), dependendo do estado, 
o que pode levar a candidatura 
de Tebet a naufragar tal qual a de 
Doria.

A desistência do ex-governador 
paulista aumenta as chances de 
Lula vencer as eleições no pri-
meiro turno, segundo o cientista 
político e diretor da Quaest, Fe-
lipe Nunes. “Politicamente, Lu-
la aumenta as chances de vitória 
no primeiro turno com o voto 
útil, pois o eleitor do Doria rejei-
ta mais Bolsonaro do que Lula”, 
analisa Nunes.

Segundo a Quaest, 77% dos 
eleitores do ex-governador pau-
lista rejeitam o presidente Jair 
Bolsonaro e 62% rechaçam o ex-
-presidente Lula. Na pesquisa de 
maio, entre eleitores do Doria, 
36% podem migrar para Lula e 
apenas 19% para Bolsonaro.

Doria: “Coração ferido, mas 
com a alma leve”

Foto Governo SP
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Incremento  
do capital  
humano,  
confiança, 
parcerias e 
economia 
solidária

É um mito 
que colaboradores 

apaixonados 
são imunes 

ao esgotamento

Terça-feira, 24 de maio de 2022

Rio, petróleo e prosperidade
Por Ranulfo 
Vidigal

A crise econômica 
global dá a dimen-
são e o ritmo da 

guerra mundial. A deflação 
(ou desvalorização) do capi-
tal determina a dinâmica da 
guerra, travestida de corro-
siva inflação global dos pre-
ços, desabastecimento de 
bens de primeira necessida-
de e de fome para a popula-
ção mundial. Nesse quadro, 
o petróleo atinge mais de 
US$ 100 por barril.

Nos últimos 12 meses 
encerrados em maio, se-
gundo a ANP, o governo 
estadual do Rio de Janeiro 
recebeu cerca de R$ 10 bi-

lhões somente na forma de 
royalties do petróleo. Para 
2023, muito provavelmente, 
o orçamento total aprova-
do pela Alerj vai tangenciar 
a faixa dos R$ 100 bilhões. 
Em paralelo, a produção de 
óleo sobe.

Nesse contexto, a socie-
dade fluminense deve re-
pensar o conceito de “eco-
nomia”, conforme formos 
tomando ciência da crise cli-
mática, pois a segunda eco-
nomia da federação possui 
ativos ambientais de grande 
qualidade e num curto es-
paço de tempo sofre fortes 
perdas de vidas humanas na 
belíssima Região Serrana.

Defender o capital natu-
ral da depleção e do custo 

da atividade produtiva gera-
dora de poluição ambiental 
se faz urgente e necessário. 
O recurso finito do petró-
leo, por hora abundante, 
pode ter papel crucial na 
estruturação produtiva da 
segunda economia do país.

Devemos aproveitar o 
debate eleitoral de 2022 e 
repensar os conceitos de-
senvolvimento e progresso 
para não colocar no centro 
a simples acumulação de 
riquezas, mas o bem-estar 
humano, não separado da 
natureza, porque somos 
inseparáveis e dependemos 
do meio ambiente, seus re-
cursos e serviços.

Buscar o progresso genu-
íno envolve a preocupação 

com a segurança alimentar, 
diante de uma alta acelerada 
dos preços dos alimentos, 
bens e serviços de primeira 
necessidade, que joga na ex-
trema pobreza um elevado 
contingente da população 
fluminense.

A redução da desigual-
dade de renda e oportuni-
dades envolve a provisão 
de bens públicos e princi-

palmente, o incremento do 
capital humano (educação 
e saúde de qualidade), bem 
como a confiança, as par-
cerias e a economia solidá-
ria que fortalecem o capital 
social.

O Rio que conhecemos 
nasce como porto e fortifi-
cação militar, virando a ca-
pital do Brasil. Entre 1930 e 
1980, a economia brasileira, 
em média, dobra de tama-
nho a cada dez anos. Quem 
“puxa” esse dinamismo é 
São Paulo.

No entanto, o Rio, como 
capital do país, sede de em-
presas nacionais e interna-
cionais que atuam no Brasil, 
principal centro financeiro 
e cultural, acompanha o di-

namismo brasileiro. Porém, 
a partir da transferência da 
capital para Brasília, a cida-
de e o Estado do Rio de Ja-
neiro passam a ser lanterna 
em termos de dinamismo 
econômico. As estatísticas 
de emprego e arrecadação 
fiscal confirmam isso.

No tempo presente, las-
treada pela economia do 
conhecimento com seu 
parque universitário e tec-
nológico e a recuperação 
da Petrobras como em-
presa pública nacional e 
fomentadora das cadeias 
produtivas estaduais, po-
de-se iniciar um novo ciclo 
virtuoso.

Ranulfo Vidigal é economista.

A pandemia do burnout
Por César 
Griebeler

A paixão pela pro-
fissão ou simples-
mente a preocupa-

ção com as contas no fim 
do mês podem levar muita 
gente a viver quase que ex-
clusivamente para o traba-
lho. Essa dedicação exa-
cerbada, em muitos casos, 
leva a níveis perigosos de 
cansaço físico e psicológico, 
capazes de ser o estopim 
para o desenvolvimento de 
enfermidades.

Cada vez mais conhecida, 
a Síndrome de Burnout ou 
Síndrome do Esgotamento 
Profissional é um dos prin-
cipais distúrbios atrelados à 
exaustão extrema, estresse e 
esgotamento. Sua principal 
causa está, justamente, no 
excesso de trabalho, geral-
mente guiado por rotinas 
laborais desgastantes, e si-
tuações que demandam um 
alto grau de competitivida-
de ou responsabilidade.

Identificada pela primei-
ra vez nos Estados Unidos 
em meados dos 1970, a sín-
drome passou despercebi-
da por anos até ganhar luz 
durante a pandemia, quan-
do atletas e celebridades 
começaram a falar aberta-
mente sobre o problema. 
Dos nomes icônicos aos 
profissionais das mais di-

ferentes áreas, somente em 
2021, 79% dos trabalhado-
res norte-americanos sofre-
ram estresse relacionado ao 
trabalho, segundo um estu-
do realizado pela American 
Psychological Association.

Dissipando o mito de 
que colaboradores apaixo-
nados são imunes ao esgo-
tamento, um levantamento 
feito pela Deloitte mostrou 
que, dos 87% que dizem 
ter paixão por seu trabalho 
atual, 64% estão frequen-
temente estressados. No 
Brasil, pesquisa feita pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(USP) concluiu que 1 em 
cada 5 profissionais sofre 
desse problema. A análi-
se também apontou que a 
maioria da população afeta-
da pelo burnout tem menos 
de 30 anos.

A movimentação em 
torno da doença e o cres-
cimento vertiginoso de ca-
sos levou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
a finalmente reconhecer o 
burnout como uma doen-
ça ocupacional em janeiro 
deste ano, criando um efei-
to cascata em empresas de 
todo o mundo. Nunca o 
tema saúde mental esteve 
tão em pauta na mesa de 
líderes e gestores globais 
como nos últimos meses. 
Mas nem mesmo a oferta 

de benefícios de bem-es-
tar parecem ser suficientes 
para corrigir os impactos 
negativos já causados pela 
síndrome. 

Diretamente relacionada 
à atração e retenção de ta-
lentos, a atenção com a saú-
de escalou para um novo 
patamar. Grandes profissio-
nais em todo o planeta têm 
aberto mão de altos salários 
e estabilidade em troca de 
melhor qualidade de vida. 
O Brasil, por exemplo, pa-
rece estar vivendo uma si-
tuação relativamente similar 
ao Great Resignation (Big 
Quit ou Great Reshuffle), 
que pode ser traduzido co-
mo a Grande Renúncia, em 
português.

Enquanto mais de 4 mi-
lhões de norte-americanos 
vêm pedindo demissão 
todos os meses desde se-
tembro de 2021, o Brasil, 
apesar da fila de 12 milhões 
de desempregados e da ex-
pectativa de que essa taxa 
siga crescendo, também 
vem sofrendo a sua grande 
renúncia. Em fevereiro, por 
exemplo, 560.272 pessoas 

pediram demissão, segun-
do levantamento feito pela 
LCA Consultores. É o do-
bro do registrado nos anos 
anteriores à pandemia, de 
acordo com o estudo reali-
zado pelo Lagom Data.

Quase metade dos re-
crutadores e hunters acre-
dita que os profissionais 
estão mais propensos a so-
frer de burnout no segun-
do semestre de 2022, indi-
ca a 19ª edição do Índice 
de Confiança Robert Half. 
De acordo com os entre-
vistados, as cinco princi-
pais razões que os levam a 
essa afirmação são cargas 
de trabalho mais pesadas 
(58%), a falta de equilíbrio 
entre vida profissional e 
trabalho (58%), mais pres-
são para obter resultados 
(55%), incertezas quan-
to ao rumo da pandemia 
(52%) e a alta demanda de 
trabalho concentrada em 
equipes reduzidas (51%).

Não por acaso, diferen-
temente das edições ante-
riores, o HIMSS – Global 
Health Conference & Exhi-
bition 2022, realizado em 
março nos Estados Uni-
dos, trouxe diversas pales-
tras sobre burnout. O tema 
que está abrangendo toda 
a cadeia no setor de médi-
cos, enfermeiros, técnicos e 
também os times de TI e de 
soluções, foi um dos pontos 

focais do encontro que reu-
niu grandes nomes, discu-
tindo principalmente como 
as pessoas podem melhorar 
com relação ao burnout 
em um momento delicado, 
entre a incerteza do fim da 
pandemia, o retorno à vida 
normal e a adaptação a um 
novo mundo híbrido.

Em um artigo da Psycho-
logy Today, Jessi Gold, 
da Escola de Medicina da 
Universidade de Washing-
ton, explica que o burnout 
é um trampolim para a de-
pressão, mas diferente dela. 
Gold afirma que, ao contrá-
rio da depressão, que pode 
ser causada por muitos ga-
tilhos diferentes, o burnout 
está relacionado especifica-
mente ao local de trabalho.

Uma vez identificados 
seus sintomas, é recomen-
dável seguir alguns passos 
para começar a jornada 
de mudanças rumo a uma 
melhora, de acordo com 
um artigo publicado pela 
Harvard Business Review. 
A estratégia prevê a prio-
rização de bons hábitos de 
sono, nutrição, exercícios, 
conexão social e práticas 
que promovam a equa-
nimidade e o bem-estar, 
como meditar, escrever 
em um diário e curtir a 
natureza. A mudança de 
perspectiva também é fun-
damental, o que exige uma 

revisão de suposições e de 
tudo aquilo que pode ser 
de fato mudado ou não.

Sendo a psicoterapia uma 
parte fundamental do tra-
tamento, o home care, ou 
cuidado domiciliar, é um 
catalisador para o pleno 
restabelecimento da saúde 
mental, já que usa a tecno-
logia para oferecer toda a 
atenção necessária onde o 
paciente reside. Soluções 
em nuvem e aplicativos mó-
veis trazem funcionalidades 
específicas que ajudam a 
proporcionar um atendi-
mento humanizado e con-
tínuo, sem que o paciente 
tenha que transformar sua 
rotina e a de seus familiares, 
facilitando a sua recupera-
ção.

O burnout é um proble-
ma que precisa ser levado 
a sério: para melhorar sua 
produtividade a longo pra-
zo sem abdicar da prote-
ção à saúde, antes de mais 
nada é necessário reduzir a 
exposição a estressores do 
trabalho. Na prática, isso 
significa direcionar relacio-
namentos de alto valor e 
redefinir as expectativas de 
colegas, clientes e até de fa-
miliares, estabelecendo re-
gras básicas para trabalhar 
em conjunto. 

César Griebeler é vice-presidente de 

Tecnologia da Pulsati.
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Por que mexer no ICMS e 
manter dividendos elevados?

A discussão sobre a redução da alíquota de ICMS sobre 
combustíveis ignora a medida mais eficaz para que o 

brasileiro pare de pagar em dólar por um combustível que 
é extraído aqui: a mudança na política de preços imposta à 
Petrobras (PPI).

Estima-se que o corte no ICMS retiraria R$ 100 bil-
hões dos estados e municípios por ano. Coincidência, é 
o mesmo valor que a Petrobras pagará a acionistas em 
dividendos relativos a 2021.

Se os números coincidem, a quantidade de beneficiados 
é bem diferente. O ICMS (desvios à parte) é utilizado em 
obras e serviços para todos os 214,6 bilhões de habitantes 
que compõem a população brasileira.

O pagamento de dividendos beneficia um número in-
finitamente menor; a começar que 44,49% das ações estão 
em mãos de estrangeiros. Uma continha só para ilustrar, 
longe de buscar a precisão, mostra a disparidade:

ICMS
R$ 100 bilhões divididos por 214,6 milhões = R$ 

465,98 por brasileiro
Dividendos
36,61% das ações pertencem à União, diretamente ou 

através do BNDES; ficam de fora da conta, portanto, R$ 
36,6 bilhões.

2,15% pertencem à BlackRock Inc, maior gestora de 
ativos do mundo. Portanto, somente essa meia dúzia de 
milionários embolsa R$ 2,1 bilhões.

Restam assim 61,24% dos acionistas que levam os R$ 
61 bilhões restantes. São 719.683 pessoas físicas, 6.665 
pessoas jurídicas e 2.693 investidores institucionais (dados 
disponíveis na B3). Digamos que essas pessoas físicas, 
jurídicas e institucionais representem 4 milhões de pessoas 
(3 por família, mil beneficiários por investidor institucio-
nal – só a Petros, fundo de pensão da Petrobras, tem 50 
mil beneficiários). Teríamos, exagerando, umas 5 milhões 
de pessoas. O que dá R$ 12,2 mil por cabeça. Ou 26 vezes 
o que cada brasileiro perderia se cortarem o ICMS.

A pergunta é: por que tirar de 214 milhões para ben-
eficiar meia dúzia de estrangeiros e – exagerando – 5 
milhões de pessoas? Por que se manter atado à política de 
preços que beneficia tão poucos, querendo tirar de todos?

Além disso, o determinante nos preços altos é o repasse 
do valor do barril internacional. Se continuar a subir, da-
qui a pouco a discussão voltará, pois o problema real não 
foi atacado.

Por toda a parte

Segundo J.D. Rockefeller, o melhor negócio do mundo 
é uma empresa de petróleo bem administrada; o segundo 
melhor, uma empresa de petróleo mal administrada. No 
Brasil, a frase carece de atualização: em área nobre de Ni-
terói (RJ), um posto de gasolina deu lugar a uma farmácia.

Rápidas

Catedrático da Universidade Nacional da Costa Rica, 
o professor e escritor Miguel Calderón participará, 
nesta terça-feira, às 11h, do II Seminário Internacional 
da Comissão de Direito da Integração do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB), que será online e terá como 
tema central “Os desafios da integração regional latino-
americana em tempos de retrocessos civilizatórios e crise 
humanitária” *** O Programa de Pós-graduação em 
Administração da Universidade Unigranrio oferece cursos 
de curta duração gratuitos. Inscrições: lnkd.in/eKfhvADV

FATOS &
COMENTÁRIOS
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Mais bilionários lucrando com a 
pandemia e pobreza extrema crescendo
US$ 12,7 trilhões, aumento de US$ 3,78 tri em relação a março de 2020

O mundo poderá 
ter um milhão de 
pessoas empurra-

das para a pobreza extrema 
a cada 33 horas em 2022, 
quase a mesma velocidade 
do surgimento de novos 
bilionários durante a pan-
demia (um a cada 30 horas), 
destaca estudo da Oxfam 
“Lucrando com a dor”, lan-
çado no domingo (22) às 
vésperas da reunião presen-
cial do Fórum Econômico 
Mundial em Davos (Suíça).

O total de 2.668 bilioná-
rios do mundo – 573 a mais 
que em 2020 — têm uma 
fortuna que chega a US$ 12,7 
trilhões, um aumento de US$ 
3,78 trilhões. A riqueza total 
dos bilionários do mundo é 
hoje equivalente a 13,9% do 
PIB global – quase três vezes 
maior do que o verificado em 
2000 (4,4%).

O estudo da Oxfam tam-
bém revela que as grandes 
empresas dos setores de 
energia, alimentação, tecno-
logia e medicamentos tive-
ram lucros acima da média, 
ao mesmo tempo que salá-
rios ficaram estagnados e os 
trabalhadores tendo que en-
carar a alta nos preços dos 
produtos básicos.

“O aumento das fortunas 
de um pequeno grupo de 
pessoas enquanto a maio-
ria da população do mundo 
enfrenta o drama da fome, 
falta de acesso à saúde e à 
educação, falta de perspec-
tiva de vida, é aviltante. Os 

valores humanos estão es-
correndo pelo ralo dos pri-
vilégios e da concentração 
de renda, riqueza e poder”, 
afirma Katia Maia, diretora 
executiva da Oxfam Brasil.

“Esse aumento despro-
porcional da riqueza de 
poucos não é celebrável. Ao 
contrário, é um sinal de aler-
ta, de urgência para que algo 
seja feito a fim de recolocar 
a humanidade nos trilhos da 
inclusão de todos e todas, e 
de resgate da dignidade de 
cada pessoa, independente 
de cor, raça/etnia, gênero, 
orientação sexual, religião, 
lugar de origem e território 
que habita”, diz Katia Maia.

Setores 

Energia: Cinco das maio-
res empresas de energia (BP, 
Shell, TotalEnergies, Exxon 
e Chevron) tiveram US$ 82 
bilhões de lucro em 2021 – 
cerca de US$ 2.600 a cada 
segundo. Nesse ano, essas 
empresas pagaram US$ 51 
bilhões de dividendos a 
seus acionistas. Isso signi-
fica que 63% de seu lucro 
líquido foi diretamente para 
os acionistas.

Alimentos: Os bilioná-
rios desse setor tiveram sua 
riqueza coletiva aumentada 
em US$ 382 bilhões nos 
últimos dois anos – um au-
mento de 45%. Durante a 
pandemia 62 novos bilioná-
rios surgiram no setor. Jun-
tamente com apenas outras 

três empresas, a família Car-
gill controla 70% do mer-
cado agrícola global. Em 
2021, a Cargill conseguiu 
seu maior lucro na história 
– US$ 5 bilhões – e deve 
bater essa marca em 2022. 
A família Cargill, sozinha, 
tem mais de 12 bilionários – 
eram 8 antes da pandemia.

Medicamentos: A pande-
mia ajudou a criar 40 novos 
bilionários na indústria far-
macêutica. Empresas como 
Moderna e Pfizer estão lu-
crando US$ 1.000 a cada se-
gundo graças ao monopólio 
que têm sobre as vacinas de 
Covid-19, apesar de o desen-
volvimento desses medica-
mentos ter sido financiado 
com bilhões de dólares de 
dinheiro público. Essas em-
presas cobram dos governos 
valores até 24 vezes maiores 
do que o custo de produção 
desses remédios.

Tecnologia: A indústria 
do setor produziu alguns 
dos homens mais ricos do 
mundo. Cinco das 21 maio-
res empresas existentes ho-
je são companhias de tec-
nologia (Apple, Microsoft, 
Tesla, Amazon e Alpha-
bet). Essas cinco empresas 
lucraram US$ 271 bilhões 
em 2021, quase o dobro do 
resultado obtido em 2019 
(antes da pandemia).

“Os super-ricos e pode-
rosos estão lucrando com a 
dor e sofrimento das pesso-
as. Isso é inadmissível. Al-
guns ficaram ricos negando 

a bilhões de pessoas o aces-
so a vacinas, outros explo-
rando a alta dos preços da 
comida e da energia”, afir-
ma Katia Maia.

Os 10 homens mais ricos 
do mundo têm mais rique-
za do que a combinação 
de 40% da população mais 
pobre (equivalente a 3,1 bi-
lhões de pessoas). A rique-
za dos 20 maiores bilioná-
rios do mundo é mais alta 
do que o PIB de todos os 
países localizados na região 
da África Subsaariana. Um 
trabalhador médio que está 
entre os 50% mais pobres 
da população mundial teria 
que trabalhar 112 anos pa-
ra ganhar o que alguém que 
está no topo da pirâmide re-
cebe em apenas 1 ano.

A Oxfam recomenda, 
por exemplo introdução 
de taxas sobre lucros extra-
ordinários dos bilionários 
para financiar apoio às pes-
soas que enfrentam os altos 
custos de energia e alimen-
tação pelo mundo, acabar 
com o lucro sobre a crise 
introduzindo um imposto 
temporário sobre lucro ex-
cedente de 90% das gran-
des corporações. A Oxfam 
estima que, se aplicado às 
32 empresas que mais lu-
craram em 2020, esse novo 
imposto poderia gerar US$ 
104 bilhões e criação de im-
postos permanentes sobre 
a riqueza para regular a ex-
trema riqueza e o poder dos 
monopólios.

Mais de 1,7 milhão pedem demissão no 1º trimestre

Pedidos de demissão 
atingem patamar 
histórico no Brasil e 

sobem 70% no primeiro tri-
mestre de 2022. Mais de 1,7 
milhão de pessoas deixaram 
seus empregos nos primei-
ros meses do ano, de acordo 
com dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desem-
pregados (Caged). Em 2021, 
no mesmo período, foram 
registrados 1 milhão de des-
ligamentos voluntários.

Só no mês março, foram 
mais de 603 mil pedidos por 
parte do próprio funcioná-
rio, representando 30% do 
total de 1,8 milhão de acor-
dos, ou seja, 1 em cada 3 
demissões se enquadra no 
movimento conhecido co-
mo a “Grande Renúncia”.

Fevereiro foi o segundo 
mês com maior número de 
demissões voluntárias, des-
de 2020, quando teve início 
a série histórica de conta-
gem pelo Caged e chegou 
a 560.272. Janeiro fechou 
com 544.541 mil pedidos.

Para Erica Castelo, hea-
dhunter com atuação global, 
“este está sendo um mo-
vimento mundial e o Bra-
sil agora integra essa onda 
de demissões voluntárias. 
A ‘clausura obrigatória’ na 
pandemia e as mudanças de 
hábito acabaram por motivar 
uma reflexão adicional sobre 
valores pessoais, família, tra-

balho, e como equilibrar me-
lhor toda essa equação”.

Na comparação entre 
os meses, janeiro de 2022 
(544,54 mil) ante 2021 
(453,96 mil) representa um 
aumento de 20%. Feverei-
ro de 2022 (560,27 mil) e de 
2021 (453,56 mil) e alta de 
24% e em março a diferença 
é ainda maior - 2022 (603,1 
mil) e 2021 (437,42 mil), su-
bindo 38% no período.

A onda de pedidos de de-
missão em massa atinge pri-
meiro as áreas de alojamen-
to e alimentação, seguida de 
atividades administrativas, 
informação e comunicação e 
atividades profissionais, cien-
tíficas e técnicas, chegando 
a cargos de melhor remune-
ração e posicionamento no 
mercado profissional.

“As mudanças expres-
sivas no cenário entre os 
profissionais mais bem 
qualificados significam que 
esse movimento acaba sen-
do forte na alta renda. A 
tecnologia, que possibilita 
o trabalho à distância, aju-
da sobretudo nas atividades 
relacionadas ao lado admi-
nistrativo dos negócios  (in-
cluindo tecnologia, comu-
nicação, pesquisa,  etc),– e 
não as mais operacionais, 
como por exemplo as ati-
vidades de chão de fábri-
ca. Enquanto isso, outros 
setores, como o de saúde, 

ainda requerem a presença 
dos profissionais in loco, o 
que acaba distanciando seus 
trabalhadores da opção por 
modelos de trabalho não 
presenciais”, analisa a hea-
dhunter e advisor de execu-
tivos com atuação global.

Regionalização

Ainda segundo dados do 
Caged, na divisão por regi-
ões e somando os números 
entre 2021 e 2022, o Sul do 
Brasil representa a maior 
parcela no número de pe-
didos de demissão. Primei-
ro aparece Santa Catarina 
(24,7%), seguido pelo Para-
ná (20,5%) e Rio Grande do 
Sul (19%).

Já São Paulo - o estado 
com maior impacto econô-
mico no país - representa 
16,8% do total de acordos. 
E na divisão por sexo, os 
homens são maioria entre os 
que deixaram os crachás de 
lado.

Ao analisar o que essa 
mudança interfere no RH 
das empresas, Erica Cas-
telo afirma que essa onda 
de demissões voluntárias 
aumenta os desafios para 
o RH. “O setor está sobre-
carregado com os impactos 
da pandemia nos modelos e 
dinâmica do trabalho e es-
sas demissões acabam por 
reforçar a importância das 

estratégias eficazes de en-
gajamento de funcionários, 
fortalecimento de cultura, 
e valorização do bem-estar 
das pessoas dentro das or-
ganizações – além das ques-
tões salariais, que ficam 
aquecidas com tantas mu-
danças. Equilibrar todas es-
sas variáveis virou o grande 
desafio da área responsável 
pelas pessoas”.

EUA

Em relação aos Estados 
Unidos, onde essa gran-
de renúncia vem ganhan-
do força, o que muda, ini-
cialmente, na comparação 
como cenário notado no 
Brasil, é que no país norte-
americano, o governo deu 
um forte auxílio para tra-
balhadores de baixa renda e 
isso afetou muito os setores 
de hotelaria e restaurantes, 
assim como no Brasil, mas 
com maior intensidade.

Por outro lado, em rela-
ção aos trabalhadores admi-
nistrativos, que agora pre-
ferem o trabalho remoto, 
esse movimento atinge de 
igual maneira os dois países. 
E complementa: “Nos Es-
tados Unidos vive-se uma 
fase de pleno emprego. Os 
salários nunca estiveram tão 
altos e essa proporção é ou-
tro diferencial em relação 
ao Brasil”, conclui.
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Redução do FGTS e 
a pauta ultraliberal de 
destruição de direitos
Por Ronaldo Fleury

A notícia de que o Governo de Jair Bolsonaro (PL) es-
tuda reduzir a contribuição de empregadores para o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos tra-
balhadores e diminuir, também, a multa paga em demissões 
sem justa causa não surpreende. A equipe econômica do 
Governo Federal busca concretizar a sua pauta ultraliberal 
com a destruição dos direitos sociais.

A informação é de que há três medidas provisórias 
(MPs), formatadas dentro do Ministério da Economia, que 
propõem cortar a alíquota de FGTS paga por empresas 
sobre o salário do funcionário de 8% para 2% e reduzir a 
multa por demissão sem justa causa de 40% para 20%. A 
justificativa para tais alterações já é batida e que não engana 
mais ninguém: a flexibilização nos direitos dos trabalhado-
res vai diminuir o custo de contratação e criar postos de 
trabalho.

Da mesma forma, na reforma trabalhista se utilizou o 
argumento supostamente favorável aos trabalhadores de 
diminuição do desemprego. No entanto, não há, em todo 
o mundo, qualquer exemplo de criação de empregos com 
a mera flexibilização dos direitos sociais. O que dita a cria-
ção de empregos é o desenvolvimento econômico, como 
ocorreu na primeira década deste século, quando atingimos 
quase pleno emprego.

O índice de uso da capacidade instalada da indústria 
manteve-se em 69% entre março e abril deste ano, segundo 
números da própria Confederação Nacional das Indústrias 
(CNI). Isso significa que as fábricas não têm demanda para 
quase um terço do que poderiam colocar no mercado. Nes-
se cenário, é ainda mais sem sentido pensar que a redução 
do custo de contratação implique em novos empregos. E 
mostra como sofremos com a falta de uma política econô-
mica que mire os reais problemas do país.

A proposta de redução do FGTS é ainda mais cruel ante 
a função social do fundo, que financia a construção de ha-
bitações populares. Como a construção civil também é um 
dos setores que mais emprega no país, diminuir a alíquota 
implicaria um número menor de contratações de financia-
mentos e de empregos. Seria, pois, tal iniciativa, duplamen-
te nociva à população mais vulnerável.

Por fim, lembro que o FGTS foi criado em 1966 como 
uma compensação pela perda da estabilidade decenal a que 
tinham direito os trabalhadores. Está estabelecida em 8% 
de modo a representar um mês de salário a cada ano tra-
balhado.

Ronaldo Fleury é advogado e sócio do escritório Mauro Menezes & Advogados.

Levian Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 58.487.141/0001-60  –  NIRE 35.300.572.467

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2022, às 13:30 
horas, na sede social da Levian Participações e Empreendimentos S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº  2.466, 11º 
andar, conjunto 111, Consolação, CEP 01228-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de estarem presentes 
acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou a mim, Sr. Vicente de Paula da 
Cunha, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da 
Companhia, no valor de R$ 97.227.000,00 (noventa e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil 
reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, com cancelamento 
de 97.227.000 (noventa e sete milhões, duzentas e vinte e sete mil) ações detidas pela acionista 
General Shopping Finance Limited; (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
caso aprovada a matéria indicada no item (i) acima; e (iii) a autorização para que a administração 
da Companhia pratique todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, caso 
aprovadas pelas acionistas. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do 
Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as acionistas resolveram: 5.1. Aprovar 
a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 
das Sociedades por Ações. 5.2. Aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor de 
R$ 97.227.000,00 (noventa e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil reais), com o cancelamento 
de 97.227.000 (noventa e sete milhões, duzentas e vinte e sete mil) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, todas detidas pela acionista General Shopping Finance Limited, passando o 
capital social da Companhia dos atuais R$ 693.706.971,00 (seiscentos e noventa e três milhões, 
setecentos e seis mil, novecentos e setenta e um reais), dividido em 693.706.971 (seiscentos e noventa 
e três milhões, setecentas e seis mil, novecentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, para R$ 596.479.971,00 (quinhentos e noventa e seis milhões, quatrocentos 
e setenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais), dividido em 596.479.971 (quinhentos e 
noventa e seis milhões, quatrocentas e setenta e nove mil, novecentas e setenta e uma) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social 
da Companhia. 5.2.1. Consignar que a redução do capital social da Companhia ora aprovada será 
implementada mediante restituição de capital à acionista General Shopping Finance Limited, em 
moeda corrente nacional, cuja liquidação deverá ser realizada, em uma ou várias parcelas, até 31 
de dezembro de 2022, a qual não estará sujeita a correção monetária, nos termos do artigo 174 
da Lei das Sociedades por Ações. 5.2.2. Consignar que a acionista General Shopping e Outlets do 
Brasil S.A. expressamente concorda com a redução e restituição ora deliberada, nos termos dos 
itens 5.2 e 5.2.1 acima. 5.3. Em decorrência da deliberação aprovada nos termos do item 5.2 acima, 
aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 596.479.971,00 (quinhentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e setenta 
e nove mil, novecentos e setenta e um reais), dividido em 596.479.971 (quinhentos e noventa e 
seis milhões, quatrocentas e setenta e nove mil, novecentas e setenta e uma) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” 5.4. Aprovar a autorização à administração da Companhia 
para tomar todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas 
nos termos da presente Ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi suspensa a presente Assembleia pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 31 de janeiro de 2022. Mesa: Sr. Alessandro Poli Veronezi - Presidente; e 
Sr. Vicente de Paula da Cunha - Secretário. Acionistas Presentes: (i) General Shopping e Outlets 
do Brasil S.A., neste ato representada por seus diretores, Srs. Vicente de Paula da Cunha e 
Francisco José Ritondaro; e (ii) General Shopping Finance Limited, neste ato representada por 
seus administradores, Srs. Alessandro Poli Veronezi e Ricardo Castro da Silva. Confere com a 
original, lavrada em livro próprio. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Vicente de Paula 
da Cunha - Secretário.

Fragoso e Vila Inhomirim 
continuam sem trem
Os deputados 

membros da Co-
missão Parlamen-

tar de Inquérito (CPI) dos 
Trens, da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), realizaram, 
nesta segunda-feira, visto-
ria no ramal ferroviário de 
Saracuruna, operado pela 
concessionária Supervia. 
Durante a inspeção, os par-
lamentares constataram que 
a operação de trens nas es-
tações Fragoso e Vila Inho-
mirim permanece suspensa 
em decorrência da estrutura 
instável da ponte de acesso 
à estação final. O serviço foi 
interrompido em novem-
bro de 2020 e, com isso, os 
passageiros só conseguem 
chegar até Piabetá.

Segundo o gerente de 
Câmara Técnica de Trans-
portes e Rodovias da Agên-
cia Reguladora de Serviços 
Públicos Concedidos de 
Transportes Aquaviários, 
Ferroviários, Metroviários e 
de Rodovias do Estado do 

Rio de Janeiro (Agetransp), 
Édipo Ázaro, a estrutura da 
ponte era muito antiga e foi 
danificada pelas chuvas, co-
locando em risco a circula-
ção de trens no local. Ainda 
não há prazo para o retorno 
do serviço.

Durante a vistoria, usuá-
rios do ramal denunciaram 
a demora para a chegada 
das composições que saem 
de Saracuruna com destino 
a Piabetá. O intervalo entre 
os trens que fazem o traje-
to é de, em média, quatro 
horas. A presidente da CPI, 
deputada Lucinha (PSD), 
disse que o Governo do Es-
tado e a Supervia precisam 
proporcionar o retorno dos 
trens no trajeto, além de re-
solver as irregularidades de 
infraestrutura, sinalização e 
acessibilidade nas estações 
fiscalizadas.

“É triste saber que um 
passageiro fica aqui na es-
tação de Saracuruna duran-
te quatro horas esperando 
para chegar a Piabetá. As 

condições são terríveis pa-
ra o trabalhador. Também 
vimos a preocupação dos 
maquinistas, que precisam 
ligar para ter autorização 
para transitar de uma es-
tação para outra, devido à 
precariedade da sinalização 
e à falta de tecnologias mais 
inovadoras. A Agetransp 
precisa multar a Supervia 
por não executar o serviço 
que deveriam”, observou a 
parlamentar.

Os parlamentares cons-
tataram, ainda, a dete-
rioração dos dormentes, 
principalmente a partir da 
estação Bonsucesso. Dessa 
forma, o tempo de viagem 
é prejudicado, pois a velo-
cidade tem que ser reduzi-
da. “As vias permanentes 
estão muito deterioradas, 
trilhos, dormentes, ca-
naletas com muito mato, 
condições muito precárias. 
Nessa vistoria, pudemos 
constatar o que vimos nas 
outras também: abandono 
da linha férrea, conserva-

ção precária, muito lixo, 
forte presença do crime 
nas estações, e ausência de 
banheiros. Precisamos de 
uma mudança profunda 
nesse sistema”, afirmou o 
relator da CPI, deputado 
Waldeck Carneiro (PSB).

Para o deputado Luiz 
Paulo (PSD), é necessário 
que a concessão seja anali-
sada. “Está faltando inves-
timento, planejamento de 
conservação, sinalização. 
Há muito a se fazer para o 
sistema ficar funcionando 
ao menos de forma me-
diana. No programa Pacto 
RJ, está sinalizada uma li-
nha estratégica que é a in-
fraestrutura, e eu não vejo 
nada mais estratégico do 
que o sistema ferroviário de 
transporte. O que estamos 
fazendo, além de verificar 
as responsabilidades, é tam-
bém alertar sobre essa situ-
ação caótica”, comentou. A 
deputada Enfermeira Reja-
ne (PCdoB) também parti-
cipou da vistoria.

Ciência e Tecnologia para  
fortalecer a economia do Rio
O deputado André 

Ceciliano (PT) 
defendeu o forta-

lecimento da economia do 
Estado através da ciência e 
da tecnologia durante um 
evento estudantil na Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) nesta segun-
da-feira. O evento contou 
com a presença do deputa-
do federal Marcelo Freixo 
(PSB) e da coordenadora do 
Fórum de Ciência e Cultura 
da UFRJ, Tatiana Roque. 

“A gente tem a academia, 
o complexo industrial da 

Saúde, a Fiocruz, institu-
tos federais, universidades. 
Temos o conhecimento de 
pesquisa e desenvolvimento 
e precisamos usar esse sa-
ber para colocar na prática 
tudo aquilo que é produzi-
do aqui”, disse Ceciliano, 
lembrando que as primeiras 
doses da vacina contra Co-
vid-19 produzidas no Rio 
de Janeiro, pela Fiocruz, já 
começaram a ser aplicadas. 
“Aqui é um exemplo para o 
Brasil e precisamos trans-
formar nosso conhecimen-
to em produtos”, afirmou. 

Ceciliano também citou 
como exemplo a Coppe, 
vinculada à UFRJ, que pos-
sui a tecnologia necessária 
para fazer a transformação 
do gás natural, que tem mais 
de 70% da produção nacio-
nal no Rio, em fertilizantes 
nitrogenados – atraindo 
investimentos previstos no 
Plano Nacional de Fertili-
zantes. “Nós fizemos uma 
reunião com os técnicos da 
Coppe e precisamos trans-
formar esse conhecimento 
para atrair investimentos. 
No ano passado, 90% dos 

fertilizantes usados nas la-
vouras do país foram im-
portados”, comentou. 

O deputado voltou a cri-
ticar a instalação de terme-
létricas no Norte, Noroes-
te e Centro-Oeste do país, 
conforme previsto em lei 
sancionada pelo Governo 
Federal. “Em vez de gastar 
R$ 100 bilhões para levar o 
gás natural aqui do Sudeste 
para essas regiões do país, 
precisaríamos de apenas R$ 
2 bilhões para trazê-lo da 
bacia de Santos até o Rio”, 
disse Ceciliano.

Alta no preço dos fretes terá  
reflexo direto no e-commerce

Um dos nichos de 
mercado que mais 
cresceu nos últi-

mos foi certamente o co-
mércio eletrônico. Apenas 
em 2021, de acordo com a 
Neotrust, o faturamento do 
e-commerce foi de R$ 161 
bilhões, com mais 353 mi-
lhões de entregas, número 
17% maior que o ano ante-
rior.

Dentre as várias razões 
que levaram a esse cenário 
certamente está a mudança 
de mindset em relação a agi-
lidade e prazos de entregas. 
Os fretes se tornaram muito 
mais eficientes e muitas em-
presas apostaram em ofere-
cer frete grátis para entregas 
a partir de determinado va-
lor ou mesmo para clientes 
fidelizados.

Porém as constantes altas 
nos preços dos combustí-
veis levam o preço dos fre-
tes a sofrerem aumentos, 

o que impacta diretamente 
no e-commerce e em toda a 
cadeia que existe em torno 
desse nicho.

“Quando uma empresa 
oferece algum desconto 
ou oferta especial de frete, 
esse preço tem que ser pa-
go. E com o preço do die-
sel nas alturas, as transpor-
tadoras precisam repassar 
esse aumento à empresas 
e aí começa o efeito cas-
cata”, diz Vinicius Ribei-
ro, Head de Marketing da 
Magis5, empresa que de-
senvolve tecnologias para 
a integração de lojistas vir-
tuais com grande Market-
places como Mercado Li-
vre, Amazon, Submarino e 
outras.

Efeito cascata

Segundo dados da Agên-
cia Nacional do Petró-
leo, Gás e Biocombustível 

(ANP), apenas nos primei-
ros meses de 2022, o Die-
sel sofreu um aumento de 
22,6%, chegando à um pre-
ço médio de R$ 6,744 por 
litro, enquanto que em ja-
neiro, a média nacional era 
de R$ 5,497.

Isso é resultado da dis-
parada do preço do barril 
de petróleo no mercado 
mundial, muito por con-
ta da guerra entre Rús-
sia e Ucrânia, que abalou 
os mercados energéticos 
mundiais. Como a Petro-
bras importa petróleo, o 
reflexo da crise foi direta-
mente para os postos de 
gasolina.

Assim, o frete fica mais 
caro e no final das contas, 
os produtos também ficam 
com preços mais elevados, 
para cobrir esses aumentos. 
Outro ponto é que todo 
aumento de preços reflete 
na inflação, que diminui o 

poder de compra dos bra-
sileiros.

Por esta razão, é de suma 
importância que os lojistas 
virtuais apostem em parce-
rias e estratégias com gran-
des redes e marketplaces 
para tentar driblar os efeitos 
das altas no frete.

Vinícius Ribeiro diz que 
uma das saídas é o investi-
mento em experiências de 
compra híbridas com mul-
ticanalidade e operações 
omnichannel, que oferecem 
outras possibilidades aos 
clientes com diversas op-
ções de compra e entrega, 
como por exemplo a reti-
rada de um produto com-
prado online em uma loja 
física. De acordo com uma 
pesquisa feita pela Opinion 
Box, mais de 70% dos res-
pondentes já começaram 
sua jornada de compra em 
um meio e a concluíram em 
outro canal.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES III LTDA.
CNPJ/ME 13.599.422/0001-77 / NIRE 33.2.0893788-6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 13ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SO-
CIAL DA AUSTRAL PARTICIPAÇÕES III LTDA. AUSTRAL PARTICIPA-
ÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
n.º 14.105.758/0001-07 e com seus atos constitutivos devidamente arquiva-
dos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o 
NIRE 33.3.0029883-5, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 
22.431-002 (“Austral Participações”), neste ato representada nos termos de 
seu Estatuto Social, por seus diretores, Srs. (i) Bruno de Abreu Freire, brasi-
leiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.740.903-
3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.292.507-64, com 
endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bar-
tolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002; e 
(ii) Arthur Farme D’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 046943-D (CREA/RJ) e inscrito no CPF/ME 
sob o nº 433.574.747-00, com endereço comercial na Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 
401, Leblon, CEP 22.431-002; única sócia da AUSTRAL PARTICIPAÇÕES 
III LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n.º 13.599.422/0001-77 e com seus atos constitutivos devidamente arquiva-
dos perante a JUCERJA sob o NIRE 33.2.0893788-6, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, 
n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002 (“Sociedade”); RESOLVE celebrar 
o presente Instrumento Particular de 13ª Alteração ao Contrato Social da So-
ciedade, observado o disposto no § 3º do artigo 1.072 da Lei n.º 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), de acordo com os se-
guintes termos e condições: I. DA INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE PELA 
AUSTRAL RESSEGUROS: 1.1. A Austral Participações decide aprovar os 
termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de 
Incorporação da Austral Participações III Ltda. pela Austral Resseguros Espe-
ciais S.A.” celebrado, nesta data, pelas administrações da Sociedade e da 
Austral Resseguros Especiais S.A., sociedade por ações de capital fecha-
do, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º13.641.418/0001-20, com seus atos consti-
tutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.300.301.313, com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu 
Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP: 22.431-002 (“Austral Resseguros Espe-
ciais”), o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláu-
sulas e condições da incorporação da Sociedade pela Austral Resseguros 
Especiais (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação”, respectivamente), cuja 
cópia integra o presente instrumento como Anexo I. 1.2. Ato contínuo, a Aus-
tral Participações ratifica e confirma a nomeação e contratação da Account 
Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade de 
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Andrômeda, n.º 885, 35º andar, 
sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Re-
gional de Contabilidade de São Paulo sob o n.º 2SP017202/O-2 e no CNPJ/
ME sob o n.º 96.513.015/0001-22 (“Empresa Avaliadora”), na qualidade de 
empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação 
do valor patrimonial contábil do acervo líquido da Sociedade, composto pela 
totalidade dos elementos ativos e passivos escriturados, avaliados de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a ser incorporado pela Austral 
Resseguros Especiais (“Laudo de Avaliação”). 1.2.1. Nos termos da legisla-
ção vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente declarou: (i) não ser titular, 
direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referencia-
do em valor mobiliário de emissão da Austral Participações, da Austral Res-
seguros Especiais ou da Sociedade; (ii) não ter conflito de interesses que lhe 
diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e 

(iii) que não teve, por parte dos controladores e administradores da Austral 
Participações, da Sociedade ou da Austral Resseguros Especiais, qualquer 
tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 1.2.2. A Austral Par-
ticipações resolve consignar que foi fixado o critério contábil para a avaliação 
do acervo líquido da Sociedade a ser vertido para a Austral Resseguros Es-
peciais, em decorrência da implementação da Incorporação. 1.2.3. A Austral 
Participações resolve consignar, ainda, que foi adotado como data-base para 
avaliação contábil do acervo líquido da Sociedade o dia 31 de outubro de 
2021 (“Data-Base”). 1.2.4. Por fim, a Austral Participações resolve consignar 
que o Laudo de Avaliação foi fundamentado no balanço patrimonial da Socie-
dade levantado na Data-Base. 1.3. A Austral Participações aprova o Laudo de 
Avaliação, o qual consta como Anexo 6.3 do Protocolo e Justificação, elabo-
rado pela Empresa Avaliadora, segundo o qual o valor de R$ 15.131.639,08 
(quinze milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e oito 
centavos) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor patrimonial 
contábil do acervo líquido da Sociedade a ser incorporado pela Austral Res-
seguros Especiais, já considerando e levando em conta o desconto e elimina-
ção do valor da participação societária recíproca detida pela Sociedade na 
Austral Resseguros Especiais, avaliada no montante de R$ 71.774.702,26 
(setenta e um milhões, setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e dois 
reais e vinte e seis centavos). 1.3.1. Nos termos do Protocolo e Justificação, 
as variações patrimoniais relativas ao patrimônio líquido da Sociedade que 
ocorrerem entre a Data-Base e a presente data serão assumidas, absorvidas 
e suportadas integralmente pela Austral Resseguros Especiais, conforme o 
caso. 1.4. Decide a Austral Participações aprovar a Incorporação, nos exatos 
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, com a versão do 
acervo líquido da Sociedade para a Austral Resseguros Especiais e a conse-
quente extinção da Sociedade. 1.4.1. A Austral Participações decide consig-
nar que, em razão da incorporação ora aprovada, e sujeito à aprovação da 
Incorporação pelos acionistas da Austral Resseguros Especiais, fica a Socie-
dade extinta por incorporação de pleno direito e para todos os fins, não sendo 
necessária a adoção de procedimento de liquidação. 1.4.2. A Austral Partici-
pações reconhece e expressamente aceita que, nos termos do artigo 1.116 
do Código Civil, a Austral Resseguros Especiais sucederá a Sociedade, a tí-
tulo universal e sem solução de continuidade, em todos os bens, direitos, 
pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, 
obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da Socieda-
de, sejam patrimoniais ou não patrimoniais. 1.4.3. A Austral Participações 
decide consignar que a certidão da Incorporação passada pela JUCERJA 
será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e 
privados competentes, da sucessão universal da Sociedade pela Austral Res-
seguros Especiais em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, 
poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus 
e responsabilidades da Sociedade. II. DA AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRA-
ÇÃO: 2.1. Decide a Austral Participações autorizar os administradores da 
Sociedade a praticarem todos os atos, registros e publicações que se façam 
necessários para a efetivação da incorporação da Sociedade pela Austral 
Resseguros Especiais, bem como a proceder à extinção da Sociedade, inclu-
sive, sem limitação, solicitar baixa perante a Secretaria da Receita Federal e 
todos os demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais que se façam ne-
cessários. E por estar assim, justa e contratada, a Austral Participações assi-
na o presente Instrumento Particular de 13ª Alteração ao Contrato Social na 
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo especificadas. Rio de Janeiro, 30 
de novembro de 2021. Sócia: Austral Participações S.A. Por: Bruno de 
Abreu Freire - Diretor; Por: Arthur Farme D'Amoed Neto - Diretor. Testemu-
nhas: Fernanda Nunes Abreu - CPF/ME: 053.924.077-06; Ana Carolina Sou-
za de Jesus - CPF/ME: 107.086.367-05. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 
4862523 em 27/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

UTM Jaboatão dos Guararapes Ltda.
CNPJ: 15.821.899/0001-80
Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)_____________________________________________________________

Ativo 31/12/2021________________________________________________ _________
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  23 
	Aplicações	financeiras	 	601	
 Outros ativos  7     _________
Total do ativo circulante  631     _________

Não circulante 
	Imobilizado	 	51.424	    _________
Total do ativo não circulante  51.424
    _________
Total do ativo  52.055    _________    ______________________________________________________________________

Passivo 31/12/2021________________________________________________ _________
Circulante 
	Fornecedores		 	10.125	
	Impostos	e	contribuições	a	recolher		 	286    _________
Total do passivo circulante    10.411    _________

Patrimônio líquido 
	Capital	social		 	41.723	
 Reservas de lucro   (79)    _________
Total do patrimônio líquido   41.644
     _________
Total do passivo e do patrimônio líquido   52.055     _________    _________

Demonstração dos resultados - Exercício findo
em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)_____________________________________________________________
Receita operacional líquida 31/12/2021    _________
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto  -      _________
Receitas (despesas) operacionais 
Gerais e administrativas  (78)    _________
     (78)
Despesas	financeiras	 	(1)    _________
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  (79)    _________
Imposto de renda e contribuição social -    _________
Prejuízo do exercício  (79)    _________    _________

Demostrações do Patrimônio Líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)_____________________________________________________________
    Capital Prejuízos
    social acumulados Total    ______ ___________ ______
Integralização	do	capital	social		 	41.723		 	 	41.723	
Prejuízo do exercício   -   (79)  (79)    ______ ___________ ______
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2021		 	41.723		 	(79)	 	41.644    ______ ___________ ______    ______ ___________ ______

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)_____________________________________________________________
    31/12/2021    _________
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Prejuízo do exercício  (79)
 Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais 
Redução (aumento) nos ativos 
 Outros ativos  (7)
Aumento (redução) nos passivos 
	Fornecedores	 	10.125	
	Impostos	e	contribuições	a	recolher	 	286    _________
Caixa	líquido	gerado	pelas	atividades	operacionais	 	10.325    _________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
	Aumento	de	Capital	 	41.723	
	Aquisições	de	ativo	imobilizado	 	(51.424)
	Aplicações	financeiras		 	(601)    _________
	Caixa	líquido	aplicado	nas	atividades	de	investimento	 	(10.302)    _________
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa  23     _________    _________
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  -   
Caixa	e	equivalentes	de	caixa	no	final	do	exercício	 	23	    _________
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa  23    _________    _________

Demonstração do resultado abrangente Exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)_____________________________________________________________
    31/12/2021    _________
Prejuízo do exercício  (79)
Outros resultados abrangentes  -    _________
Total do resultado abrangente do exercício  (79)    _________    _________

As Demonstrações Financeiras completas
encontram-se	disponíveis	na	sede	da	Companhia.

Leonardo Roberto Pereira dos Santos
Diretor	-	CPF	218.498.438-80

Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador	-	CRC/RJ	115836/O-8	-	CPF	114.816.477-41

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eleições para Renovação da Diretoria,

Conselho Fiscal e Representantes 2022/2026
O Presidente do Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de Janeiro, cumprindo o 
Estatuto da Entidade, está CONVOCANDO todos os Associados quites e em 
condições de voto, para as Eleições Gerais de Renovação da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes, Titulares e Suplentes, junto à Federação 
Nacional dos Publicitários. As eleições serão realizadas no dia 27 de junho de 
2022, na  sede do Sindicato, à Avenida Beira Mar, 216, Grupo 801, Centro, Rio de 
Janeiro, no horário de 10h (dez horas) às 17:30hs (dezessete horas e trinta minutos), 
em primeiro e único escrutínio. O prazo para Registro de Chapas se dará a partir de 5 
(cinco) dias, contados da data de publicação deste Edital. A impugnação de 
candidaturas ou chapas deverá ser solicitada, no máximo, 5 (cinco) dias após a 
divulgação do Registro. Caso não haja candidaturas, haverá nova convocação, com 
novas datas, imediatamente após encerrado o prazo previsto acima. Poderão 
concorrer ao pleito os Associados quites e que possuam mais de 3 (três) anos de 
filiação. A chapa só poderá ser registrada se nela contiver nomes suficientes para 
todos os cargos da Diretoria (Titulares e Suplentes), Delegados Representantes e 
Conselho Fiscal, com no mínimo 2/3 (dois terços) dos cargos Suplentes. Não haverá 
Mesa Itinerante e a votação se dará somente na sede do Sindicato. A apuração do 
pleito acontecerá logo após o encerramento do horário de votação, sendo declarada 
eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos contados pela Mesa Apuradora. 
Em caso de empate entre duas chapas, novo pleito se dará no dia 04 de julho de 
2022, no mesmo horário e local. Todos os recursos sobre indeferimentos relacionados 
ao Processo Eleitoral deverão ser dirigidos ao Presidente do Sindicato que, 
imediatamente, lhes dará solução, cabendo apelação à Assembléia Geral dos 
Associados, na forma Estatutária.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022.
José Agenilson Santos

Presidente

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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.

Três perguntas: NFTs de coleção
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Leonardo Car-
valho, CEO da 

NFTFY, sobre as NFTs de 
coleção e o protocolo de 
fracionamento criado pela 
startup.

O que é uma coleção 
de NFTs?

Uma coleção é um pa-
cote fixo de NFTs dentro 
de um grupo, como, por 
exemplo, 10 mil unida-
des. Cada uma com su-
as características, porém, 
completamente diferentes 
de outras coleções. Por 
exemplo, a Bode Ape Ya-
cht Club e a CryptoPunks 
são duas coleções de 10 
mil unidades totalmente 
diferentes. Assim, existe 
uma comunidade de pes-
soas que possuem essas 
NFTs e que participam 
dos respectivos grupos no 
Discord. O Grupo do Bo-
de Ape Yatch Club tem a 

participação de Neymar, 
Justin Bieber e Madonna. 
Essas coleções se tornam 
itens superdesejados pelo 
mercado Web 3.0, verda-
deiros artigos de luxo.

Depois de compradas 
no mercado primário, essas 
NFTs podem ser comercia-
lizadas no mercado secun-
dário. Dentro do código 
da operação de venda, um 
percentual vai para o ma-
rketplace que intermediou 
a operação e um percentu-
al vai para o criador da co-
leção. É por isso que criar 
coleções virou um superne-
gócio devido aos royalties 
das vendas no mercado se-
cundário.

O que faz a NFTFY?
Nós criamos um pro-

tocolo de fracionalização. 
Por exemplo, o Neymar 
comprou uma NFT de 
mais de US$ 1 milhão. Di-
gamos que muitas pessoas 
queiram comprar a NFT 
do Neymar, mas ele não 

aceita vendê-la nem mes-
mo por US$ 10 milhões. O 
nosso protocolo permite a 
emissão de tokens de uma 
NFT. No caso do Neymar, 
caso ele quisesse, ele po-
deria emitir tokens como 
se fossem ações, só que 
lastreadas em sua NFT, 
podendo distribuí-las para 
seus seguidores no Insta-
gram ou no Twitter.

Esse protocolo também 
pode ser utilizado no mer-
cado de lotes virtuais num 
dos metaversos da Web 
3.0. Essa tecnologia permi-
te a compra de lotes, a sua 
guarda num cofre virtual e a 
venda de frações desses lo-
tes como se fosse um fundo 
de investimento imobiliário. 
No futuro, quando o merca-
do imobiliário for represen-
tado dentro da blockchain e 
uma pessoa tiver uma NFT 
que valha uma casa ou um 
lote físico na realidade, o 
nosso protocolo poderá ser 
utilizado para fracionalizar 
essa NFT e permitir a dis-

tribuição para sua família 
ou a sua venda parcial.

Como você tem visto 
esse mercado no Brasil?

Eu tenho visto projetos 
relacionados aos influen-
cers. Essas pessoas se tor-
naram empreendedores no 
ecossistema de cripto, já 
que as NFTs são muito re-
lacionadas a comunidades e 
engajamento das duas bases 
de usuários. Essa influência 
explodiu no mundo em me-
ados de 2020 e agora nós 
vemos as primeiras iniciati-
vas brasileiras.

Os influencers que estão 
despontando nesse merca-
do são os de cripto. Uma 
das principais influencers de 
cripto no mundo possui 17 
mil seguidores no Instagram, 
mas o seu envolvimento com 
uma coleção faz com que 
ela movimente milhões de 
dólares. No Brasil, influen-
cers dos setores tradicionais 
possuem milhões de se-
guidores, mas eles não têm 

conhecimento para utilizar 
esses instrumentos, como a 
blockchain ou a Web 3.0. É 
por isso que eles acabam se 
juntando com marcas.

Para separar os proje-
tos sérios dos não sérios, 
é importante olhar para as 
comunidades. Em termos 
de entrega de produtos, as 
coleções de NFTs, basica-
mente, entregam o design 

dos itens da coleção, po-
rém, a base de usuários que 
dá start à coleção é o que 
importa. Se você compra 
uma NFT de uma coleção 
porque simplesmente acha 
que ela vai subir no futuro, 
você está fazendo uma apli-
cação de alto risco, mas se 
compartilha da visão da co-
munidade da coleção, você 
está mitigando o risco.
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 29 de março de 2022, às 16h00, na sede da TIM Brasil 
Serviços e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, 
nº 18/30, Bloco D, Térreo, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas. Dispensada a presença dos auditores independentes da Companhia, 
Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”). MESA: Presidente – Sr. 
Jaques Horn; Secretária – Sra. Simone Paulino de Barros. CONVOCAÇÃO E 
PUBLICAÇÕES: (1) Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
conforme faculdade prevista no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
setembro de 1976 (“Lei 6.404/76”); e (2) Dispensada a publicação do aviso de 
que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme faculdade prevista no §4º deste 
mesmo artigo 133. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS 
E LAVRATURA DA ATA: (1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados 
às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu 
conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) As declarações de voto, 
protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas 
e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos 
termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; e (3) Autorizada a lavratura da 
presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das 
assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da 
Lei nº 6.404/76, respectivamente. Em Assembleia Geral Ordinária: (1) 
Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas 
notas explicativas, e o relatório da administração, todos relativos ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021; (2) Deliberar sobre a proposta da 
administração de orçamento de capital da Companhia, de destinação do 
resultado do exercício de 2021 e de distribuição de dividendos da Companhia; 
(3) Ratificar a nomeação de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, previamente ocorrida na reunião do Conselho de Administração 
realizada em 31 de janeiro de 2022, e eleger o Presidente do Conselho de 
Administração; e (4) Deliberar sobre a proposta da administração para 
remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de aumento 
do capital social mediante capitalização de reserva estatutária; e (2) Deliberar 
sobre a proposta de reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da 
Ordem do Dia, bem como do material relacionado, que fica arquivado na sede 
da Companhia, os acionistas deliberaram, por unanimidade: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (1) Aprovar o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do respectivo parecer de 
auditoria da EY, auditores independentes da Companhia. (2.1) Aprovar o 
orçamento de capital da Companhia e empresas controladas, no montante total 
de R$4.831.000.000,00 (quatro bilhões e oitocentos e trinta e um milhões 
de reais). (2.2) Aprovar a proposta da administração de destinação do resultado 
do exercício de 2021 e de distribuição de dividendos da Companhia, a qual 
contempla que o lucro líquido do exercício de 2021, no montante de 
R$1.904.265.255,18 (um bilhão, novecentos e quatro milhões, duzentos e 
sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoito 
centavos), será destinado da seguinte forma: (2.2.1) Para a constituição da 
Reserva Legal, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% (cinco 
por cento) do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R$89.327.875,26 
(oitenta e nove milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e 
cinco reais e vinte e seis centavos); (2.2.2) Para a Reserva de Lucro, em vista 
da redução da carga tributária na TIM S.A. advinda de benefício fiscal em 2021, 
o montante de R$117.707.750,08 (cento e dezessete milhões, setecentos e 
sete mil, setecentos e cinquenta reais e oito centavos); (2.2.3) Como juros 
sobre capital próprio, o montante de R$620.875.000,00 (seiscentos e vinte 
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), sendo: (i) o valor de 
R$16.972.296,30 (dezesseis milhões, novecentos e setenta e dois mil, 
duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos) aprovado durante o ano de 
2021 e pago nas datas de 20 de julho de 2021, 27 de outubro 2021 e 25 de 
janeiro de 2022, a título de juros sobre capital próprio, é imputado ao valor do 
dividendo mínimo obrigatório; e (ii) o valor remanescente de R$603.902.703,70 
(seiscentos e três milhões, novecentos e dois mil, setecentos e três reais 
e setenta centavos) foi distribuído como juros sobre capital próprio na forma de 
dividendos adicionais ao mínimo obrigatório; e (2.2.4) Para as reservas de 
lucros para expansão das redes de suas controladas, o saldo remanescente do 
lucro líquido ajustado, menos o total dos dividendos distribuídos e constituição 
de reservas de incentivos fiscais, no valor de R$1.076.354.629,84 (um bilhão, 
setenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 
vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). (3.1) Ratificar a nomeação 
do Sr. Alberto Mario Griselli, italiano, casado, bacharel em engenharia, 
portador do documento de identidade RNM n° V354056-O, emitido pela CGPI/
DIREX/PF em 31/01/2021, inscrito no CPF/ME sob o n° 058.431.817-07, 
domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra 
da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro do Conselho de 
Administração da Companhia, previamente ocorrida na reunião do Conselho de 
Administração realizada em 31 de janeiro de 2022, nos termos do Art. 150 da Lei 
nº 6.404/76. (3.2) Eleger, como Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia, o Sr. Alberto Mario Griselli, italiano, casado, bacharel em 
engenharia, portador do documento de identidade RNM n° V354056-O, emitido 
pela CGPI/DIREX/PF em 31/01/2021, inscrito no CPF/ME sob o n° 058.431.817-
07, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, 
Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. O conselheiro acima 
referido terá mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será 
realizada no ano de 2023, e será investido no cargo mediante o cumprimento 
das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse e 
demais documentos pertinentes, na forma e/ou no prazo estabelecido na Lei nº 
6.404/76 e no Estatuto Social. Assim, o Conselho de Administração da 
Companhia passa a ter a seguinte composição: Sr. Alberto Mario Griselli, 
como Presidente, e os Srs. Biagio Murciano e Lorenzo Canu e a Sra. Sabrina 
Di Bartolomeo, como membros, todos com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023. (4) Aprovar a proposta de 
remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2022, no 
montante de até R$14.801.000,00 (quatorze milhões e oitocentos e um mil 
reais) a ser distribuída em conformidade com os critérios que vierem a ser 
deliberados pelo Conselho de Administração. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (1) Aprovar a proposta da administração de aumento do 
capital social da Companhia, no valor de R$1.058.326.640,85 (um bilhão, 
cinquenta e oito milhões, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta 
reais e oitenta e cinco centavos), sem emissão de novas ações, mediante a 
capitalização do saldo da reserva estatutária para expansão dos negócios 
sociais, conforme previsto no Art. 169, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. Em 
decorrência do aumento acima descrito, o novo capital social da Companhia 
será de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e sete milhões, 
trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze bilhões, 
oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e 
quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a 
ser refletido no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, cuja redação passa a 
vigorar conforme a seguir: “ARTIGO 5º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e sete 
milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze bilhões, 
oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentas e quarenta 
e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (2) Aprovar 
a proposta da administração de reforma e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, cuja única finalidade é ajustar o valor do capital social da 
Companhia, de modo a refletir a capitalização de reserva ora deliberada. 
Consequentemente, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar nos 
termos e na forma da versão consolida constante do Anexo I da presente ata. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma 
de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e 
assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas 
identificados. Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original lavrada 
em livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. SIMONE PAULINO DE 
BARROS - Secretária da Mesa.
ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E 
PRAZO. ARTIGO 1º - A TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. é 
uma sociedade por ações fechada de capital autorizado, que se rege pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. A 
Sociedade poderá também utilizar o nome fantasia “TIM BRASIL”. ARTIGO 2º 
- A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo 
modificar o endereço da sede, bem como abrir, encerrar e alterar o endereço de 
filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em 
qualquer ponto no território nacional ou no exterior, por deliberação do Conselho 
de Administração. ARTIGO 3º - O objeto da Sociedade é: I. Participar do capital 
de sociedades exploradoras de quaisquer modalidades de serviços de 
telecomunicações, nos termos e condições dispostos nas correspondentes 
permissões, autorizações ou concessões, de sociedades que desenvolvam 
atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, ou, ainda, de 
sociedades que prestem serviços de conexão à Internet, demais serviços de 
valor adicionado e de provimento de aplicações de Internet; II. Promover, 
através de sociedades controladas, coligadas ou das quais participe, a expansão 
e implantação de quaisquer modalidades de serviços de telecomunicações, em 
suas respectivas áreas de autorização ou concessão, bem como de serviços de 
conexão à Internet, demais serviços de valor adicionado e provimento de 
aplicações de Internet; III. Promover, realizar ou orientar a captação, em fontes 
internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Sociedade ou por suas 
controladas ou coligadas; IV. Promover e estimular atividades de estudos e 
pesquisas visando ao desenvolvimento das quaisquer modalidades de serviços 
de telecomunicações, bem como de serviços de conexão à Internet, demais 
serviços de valor adicionado e provimento de aplicações de Internet; V. Executar, 
diretamente ou através de sociedades controladas, coligadas ou das quais 
participe, serviços relacionados à área de telecomunicações; VI. Promover, 
estimular e coordenar, através de suas sociedades controladas, coligadas ou 
das quais participe, a formação e o treinamento do pessoal necessário ao setor 
de telecomunicações ou outros setores relacionados ao objeto da Sociedade; 
VII. Realizar ou promover importações de bens e serviços para as suas 
sociedades controladas e coligadas; VIII. Exercer outras atividades afins ou 
correlatas ao seu objeto social; IX. Participar do capital de outras sociedades; e, 
X. Prestar qualquer modalidade de serviço de telecomunicações, nos termos e 
condições dispostos nas correspondentes permissões, autorizações ou 
concessões, incluindo, dentre outros, serviços de conexão à Internet, e demais 
serviços de valor adicionado e provimento de aplicações de Internet, assim 
como prestar serviços relacionados à gestão administrativa de empresas, 
inclusive, mas não se limitando, à prestação de serviços de assessoria, 
consultoria e planejamento empresarial de qualquer natureza. ARTIGO 4º - O 
prazo de duração da Sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL 
SOCIAL E AÇÕES. ARTIGO 5º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e sete 
milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze bilhões, 
oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentas e quarenta 
e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
Primeiro - Independentemente de reforma estatutária e por decisão do 
Conselho de Administração, a Sociedade está autorizada a aumentar o capital 
social até o limite de R$12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), mediante a 
emissão de ações ordinárias. Parágrafo Segundo - Ao deliberar cada emissão 
de ações dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração 
estabelecerá: (i) o número de ações a serem emitidas; (ii) o preço ou o critério 
para determinação do preço de emissão de cada ação, com ou sem ágio; (iii) o 
prazo de 30 (trinta) dias, ou mais, para o exercício do direito de preferência na 
subscrição das ações pelos acionistas; (iv) a forma e o prazo para integralização, 
que poderá ser em dinheiro, créditos ou bens; (v) o valor da entrada das 
subscrições em dinheiro; e (vi) o prazo para a integralização do saldo. ARTIGO 
6º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. ARTIGO 7º - Respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Sociedade 
poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer espécie ou classe, 
cabendo à Assembleia Geral fixar o respectivo valor de resgate e as demais 
características da operação. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL. ARTIGO 
8º - A Assembleia Geral possui as atribuições previstas em lei e, em caráter 
ordinário, instalar-se-á anualmente no curso dos 04 (quatro) primeiros meses 
subsequentes ao encerramento do exercício social, instalando-se, 
extraordinariamente, sempre que o interesse da Sociedade exigir. ARTIGO 9º 
- A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, 
observada a legislação aplicável para os demais casos de convocação. 
Independentemente das formalidades de convocação, será considerada 
regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. ARTIGO 
10 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, por qualquer dos acionistas presentes, que 
indicará um dos presentes para atuar como secretário. ARTIGO 11 - As 
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, 
serão tomadas por maioria dos votos dos presentes. CAPÍTULO IV - 
ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 12 - Os órgãos permanentes da administração da 
Sociedade são o Conselho de Administração e a Diretoria. Os administradores 
da Sociedade estão dispensados de prestar garantia de gestão. ARTIGO 13 - 
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria devem assumir seus 
cargos dentro de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, 
mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de 
Administração e da Diretoria, devendo permanecer em seus cargos até a 
investidura dos novos administradores eleitos. ARTIGO 14 - A Assembleia 
Geral deverá fixar a remuneração dos administradores da Companhia. A 
remuneração pode ser fixada de forma individual para cada administrador ou de 
forma global, sendo neste caso distribuída conforme deliberação do Conselho 
de Administração. CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
ARTIGO 15 - A Sociedade terá um Conselho de Administração composto de no 
mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida sua 
reeleição. ARTIGO 16 - A Assembleia Geral elegerá o Presidente e o Vice-
Presidente do Conselho de Administração. A Assembleia Geral poderá também 
eleger um ou mais suplentes para, em caso de ausência, substituir os membros 
permanentes do Conselho de Administração. ARTIGO 17 - O Conselho de 
Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo seu Presidente ou pelo 
seu Vice-Presidente ou, ainda, por 02 (dois) de seus membros. A convocação 
deve ser feita por meio de aviso escrito (enviado a todos os conselheiros por 
carta, fac-símile ou comunicação eletrônica) e deverá conter, além da ordem do 
dia, o local, data e hora da reunião. As reuniões do Conselho de Administração 
serão convocadas com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência, sendo 
admitida, contudo, a convocação em prazo inferior em casos de urgência. 
Independentemente das formalidades de convocação, será considerada 
regular a reunião do Conselho de Administração a que comparecerem todos os 
conselheiros. Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração 
poderão participar das reuniões por meio de áudio ou videoconferência e 
poderão também se fazer representar por procuradores munidos dos respectivos 
instrumentos de mandato, os quais deverão ser outros membros do Conselho 
de Administração, tudo sem qualquer prejuízo à validade das deliberações 
tomadas. Em qualquer hipótese, das reuniões do Conselho de Administração 
serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos participantes. ARTIGO 18 
- O quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será 
atingido com a presença da maioria dos conselheiros eleitos. As deliberações 
serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente do Conselho de 
Administração, em caso de empate, o voto de Minerva. Na ausência do 
Presidente, terá o voto de Minerva o Vice-Presidente, ou seus respectivos 
procuradores se dessa forma se fizerem representar. ARTIGO 19 - O Conselho 
de Administração terá, em caráter exclusivo, os poderes e prerrogativas 
atribuídas por lei e por este Estatuto Social, inclusive as seguintes: I. Fixar a 

orientação geral dos negócios da Sociedade; II. Eleger e destituir os diretores da 
Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser este 
Estatuto Social; III. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer 
tempo os livros e papéis da Sociedade, bem como solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos; 
IV. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do 
Artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; V. Manifestar-se sobre o relatório 
da administração e as contas da Diretoria, bem como aprovar o orçamento 
anual e o plano de negócios da Sociedade; VI. Autorizar a constituição de ônus 
reais sobre quaisquer bens da Sociedade; VII. Aprovar a prestação de qualquer 
espécie de garantia em favor de terceiros, exceção feita à prestação de garantias 
em favor de (i) empregados da Sociedade ou de empresas ligadas no que diz 
respeito a contratos de locação residencial, ou (ii) sociedades controladas ou 
coligadas com relação a contratos de locação de estabelecimentos, lojas ou 
pontos comerciais, hipóteses estas em que não será necessária a aprovação do 
Conselho de Administração; VIII. Aprovar a prestação de garantia de 
performance (performance bond), ou sua contratação pela Companhia, quando 
o valor da garantia a ser prestada ou contratada for superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais). Em qualquer caso, o prazo da garantia prestada ou 
contratada deverá ser condizente com o termo da respectiva obrigação; IX. 
Autorizar a alienação de bens do ativo permanente cujo valor exceda, em uma 
única transação ou em uma série de transações relacionadas, a R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); X. Deliberar sobre a aquisição, alienação ou 
licenciamento de patentes, direitos autorais, segredos comerciais, marcas, 
nomes comerciais, logotipos ou qualquer outro direito de propriedade intelectual; 
XI. Deliberar sobre a renúncia ao direito de preferência ou alienação de qualquer 
participação da Sociedade em outras sociedades, bem como a participação em 
qualquer “joint venture”, associação, sociedade, grupo de empresas ou 
consórcios ou qualquer estrutura similar; XII. Autorizar a Sociedade, bem como 
suas coligadas, controladas, ou sociedades das quais participe, a celebrar, 
alterar ou rescindir acordos de acionistas; XIII. Autorizar a transação ou acordo 
em processos administrativos ou judiciais, ações ou litígios relacionados à 
Sociedade, sempre que o valor envolvido seja superior a R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais); XIV. Autorizar a transação ou acordo em questões de natureza 
tributária relacionadas à Sociedade, sempre que o valor envolvido seja superior 
a um limite a ser oportunamente fixado pelo Conselho de Administração; XV. 
Autorizar a transação ou acordo em questões de natureza trabalhista 
relacionadas à Sociedade, sempre que o valor envolvido seja superior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais); XVI. Deliberar sobre a contratação de empregados 
cuja remuneração anual bruta exceda a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
XVII. Aprovar a política de previdência complementar da Sociedade e os 
acordos coletivos; XVIII. Aprovar a celebração de contratos ativos ou passivos 
de fornecimento ou locação de bens ou serviços, cujo valor anual seja superior 
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); XIX. Autorizar a contratação de 
operações ativas ou passivas de empréstimo, financiamento, arrendamento 
mercantil, emissão de notas promissórias ou qualquer outro título que represente 
endividamento da Sociedade, cujo valor individual seja superior a 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); XX. Sem prejuízo de outras 
atribuições do Conselho de Administração, autorizar a assinatura de ordens de 
pagamento, tais como cheques, ou a assunção de outras obrigações cujo 
montante exceda R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); XXI. Elaborar 
e aprovar, ao seu critério, o Regimento Interno e a Estrutura Organizacional da 
Sociedade, disciplinando a esfera de atuação e a alçada dos Diretores, gerentes 
e funcionários da Sociedade; XXII. Escolher e destituir os auditores 
independentes, se houver; XXIII. Autorizar a prática de atos gratuitos, tendo em 
vista as responsabilidades sociais da Sociedade; e XXIV. Autorizar a nomeação 
de procuradores para a prática dos atos listados neste Artigo 19. CAPÍTULO VI 
- DIRETORIA. ARTIGO 20 - A Sociedade terá uma Diretoria à qual competirá a 
administração e a gestão dos negócios sociais e, ainda, representará a 
Sociedade perante terceiros e na prática de todos os atos que se relacionem 
com o objetivo da Sociedade. A Diretoria será composta por até 11 (onze) 
membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato 
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Dentre os diretores um será 
designado Diretor Presidente e os demais terão a designação que lhes vier a ser 
atribuída pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - Os Diretores 
terão as atribuições estabelecidas por este Estatuto Social e pelo Conselho de 
Administração. Os Diretores poderão, a qualquer tempo, serem substituídos de 
acordo com disposto no item II do Artigo 19 acima. ARTIGO 21 - O Diretor 
Presidente, agindo isoladamente, terá plenos poderes para praticar todo e 
qualquer ato e assinar todo e qualquer documento em nome da Sociedade, 
observadas apenas as limitações estabelecidas no Artigo 19 acima e na lei. 
Com relação aos demais Diretores da Sociedade, caberá ao Conselho de 
Administração estabelecer o limite de autoridade de cada um deles, fixando o 
valor dentro do qual os mesmos ficam autorizados a praticar atos e assinar 
documentos em nome da Sociedade. Não obstante o disposto acima, qualquer 
um dos demais Diretores da Sociedade poderá agir isoladamente em questões 
cujo valor não exceda a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como na 
representação da Sociedade perante terceiros, inclusive órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais. Parágrafo Primeiro - Observadas as 
limitações estabelecidas no Artigo 19 acima e o disposto neste Artigo 21, a 
Companhia será representada e será considerada validamente obrigada por 
ato ou assinatura: (i) de qualquer Diretor, agindo isoladamente; ou (ii) de um 
procurador, investido de poderes específicos, na forma indicada no Parágrafo 
Segundo a seguir. Parágrafo Segundo - Os instrumentos de mandato 
outorgados pela Sociedade serão sempre assinados por um Diretor, agindo 
isoladamente e observados os respectivos limites de autoridade do aludido 
Diretor. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas outorgadas para fins judiciais, terão o prazo máximo de 1 
(um) ano. O substabelecimento das procurações “ad negotia” é vedado. 
ARTIGO 22 - A Diretoria administrará a Sociedade obedecendo rigorosamente 
ao disposto neste Estatuto Social, na legislação aplicável e, se aprovado, no 
Regimento Interno da Sociedade, sendo vedado a seus integrantes, em 
conjunto ou isoladamente, a prática de atos estranhos aos objetivos sociais. 
CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL. ARTIGO 23 - O Conselho Fiscal 
somente será instalado a pedido dos acionistas e possui as competências, 
responsabilidades e deveres definidos em lei. Parágrafo Único - O Conselho 
Fiscal é composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros 
efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. CAPÍTULO 
VIII - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
DESTINAÇÃO DO LUCRO. ARTIGO 24 - O exercício social coincidirá com o 
ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro. Ao 
término de cada exercício social, serão preparadas as respectivas 
demonstrações financeiras, na forma exigida em lei. ARTIGO 25 - Em cada 
exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório correspondente 
a 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 
202 da Lei das Sociedades por Ações. ARTIGO 26 - A Companhia, por 
deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de 
lucros apurados nesses balanços. A Companhia, também por deliberação do 
Conselho de Administração, poderá ainda declarar dividendos intermediários à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral. Parágrafo Único - Os dividendos distribuídos nos 
termos deste Artigo serão imputados ao dividendo obrigatório. ARTIGO 27 - A 
Companhia poderá remunerar os acionistas mediante pagamento de juros 
sobre o capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei. 
Parágrafo Único - A remuneração paga nos termos deste Artigo será imputada 
ao dividendo obrigatório. CAPÍTULO IX - TRANSFORMAÇÃO. ARTIGO 28 - A 
Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação, 
transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima. 
CAPÍTULO X - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 29 - A Companhia se 
dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou 
liquidantes, e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, 
fixando-lhes os poderes e remuneração. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. 
SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa. Jucerja nº 4858045, em 
25/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Bandeira verde deve permanecer até o final de 2022

A Trinity Energia, 
empresa que co-
mercializa energia 

no mercado livre, aponta, 
em estudo interno, que a 
curva de preços, em um 
cenário mais favorável de 
chuvas, poderia permane-
cer no valor de R$ 55,70/
MWh, piso regulatório para 
o ano de 2022. Já no cená-
rio mais provável teríamos 
um Preço de Liquidação de 
Diferenças (PLD) na média 
de R$ 87,00/MWh para o 
último semestre do ano.

“O Ano de 2022 come-
çou com chuvas regulares, 
impactando de forma po-
sitiva na capacidade dos 
reservatórios e na previsão 
de um ano muito diferen-
te ao observado em 2021, 

quando foi registrado um 
intenso período seco e uti-
lização acima da capacida-
de operativa nas hidrelé-
tricas”, destacou o estudo 
divulgado nesta segunda-
feira.

Ainda de acordo com 
levantamentos da Trinity 
Energia, realizado no dia17 
de maio, na divisão por re-
giões, a entrada do período 
seco ocorreu de forma an-
tecipada no Sudeste, mas, 
mesmo com a diminuição 
no volume de chuvas, o 
cenário favorável verifica-
do no começo de 2022 foi 
suficiente para elevação dos 
reservatórios aos volumes 
mais elevados dos últimos 
10 anos e está acima dos 
60% agora.

Regiões

Nas regiões Nordeste e 
Norte os níveis se mantêm 
acima de 90%. E, no Sul, as 
chuvas de abril e início de 
maio minimizaram a seca, 
elevando a capacidade dos re-
servatórios em 40% em pou-
co mais de um mês, passando 
de 45,6% para 89,05%.

Apesar do atual cená-
rio positivo no Sul do país, 
João Sanches, CEO da Tri-
nity Energia, esclarece que 
as chuvas devem permane-
cer irregulares na região.

“O motivo que ainda per-
siste para essa informação é 
a presença do fenômeno La 
Ninã, que tem projeções de 
continuidade até pelo menos 
o fim da primavera. Normal-

mente, durante os meses de 
inverno, com a atuação da La 
niña, observa-se um Sul mais 
seco. Já durante os meses de 
verão, a influência do fenô-
meno favorece a umidade 
nas regiões Nordeste, Norte 
e temperaturas mais amenas 
na região Sudeste, explica o 
especialista em energia”. A 
expectativa de preços bai-
xos, devido às melhores 
condições de reservatórios 
em 2022, indica um cenário 
favorável para manutenção 
da bandeira verde até o final 
deste ano, desta forma, não 
teríamos cobranças extras ta-
rifárias.

Sendo essa uma boa no-
tícia também para o consu-
midor cativo, que engloba 
grande parte da população 

e usa a energia por meio 
de contratos pré-definidos 
com as concessionárias lo-
cais de energia.

Para João Sanches “O 
principal reflexo, com isso, 
é diretamente no bolso do 
consumidor, que pagou ca-
ro pela conta de energia no 
ano anterior e deve ter uma 
folga daqui pra frente, sem 
a cobrança extra de mais de 
R$ 14 a cada 100 quilowatts 
consumidos e economia em 
torno de 20% na conta”, 
complementa.

Mesmo com o fim do 
período úmido, em abril, 
o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico prevê que 
em 2022 haverá o pleno 
atendimento energético 
no país e sem o uso de re-

servas operacionais.
Mas João Sanches alerta 

que as medidas para econo-
mizar energia - como secar 
roupas com a luz solar e evi-
tar acender as luzes durante 
o dia - devem se tornar um 
hábito, evitando outra crise 
hídrica como a de 2021.

Trinity Energia 

Autorizada pela Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL) e membro 
da Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica 
(CCEE), a Trinity Energia 
está presente em 24 estados 
brasileiros. A companhia 
tem mais de 550 unidades 
entre consumidoras e gera-
doras sob sua gestão. 
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 
DE DEZEMBRO DE 2021. 1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 
01 de dezembro de 2021, na sede social da AUSTRAL RESSEGURADO-
RA S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431- 002 
(“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publica-
ção de edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), 
bem como nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º do Estatuto Social da 
Companhia, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, 
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, 
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Ave-
nida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita 
no CNPJ/ME sob o n.º 14.105.758/0001-07 (“Austral Participações”), deten-
tora da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. MESA: Os 
trabalhos foram presididos por Arthur Farme d’Amoed Neto e secretaria-
dos por Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre: (a) o resgate de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
de emissão da Companhia, detidas pela Austral Participações, no valor de 
R$ 75.000.000,87 (setenta e cinco milhões de reais e oitenta e sete cen-
tavos), mediante utilização da reserva de capital da Companhia e sem re-
dução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 44 da Lei das 
S/A; (b) a dispensa da realização de procedimento de sorteio, considerando 
que a Austral Participações é a única acionista da Companhia; (c) as de-
mais condições de pagamento do resgate acima descrito, a ser efetuado 
pela Companhia contra sua reserva de capital; e (d) a autorização para 
os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à 
efetivação das deliberações tomadas nesta assembleia geral, caso aprova-
das. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral nos termos da lei, 
após discussões e debates sobre as matérias constantes da ordem do dia, 
a única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital so-
cial da Companhia, deliberou, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas 
ou restrições, o quanto segue: 1.1. Aprovar o resgate e cancelamento de 
68.990.894 (sessenta e oito milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos 
e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de 
emissão da Companhia, de titularidade da acionista Austral Participações, 
pelo valor unitário de R$ 1,0871, mediante a utilização de parte do saldo 
da conta de reserva de capital da Companhia, nos termos do balancete 
contábil da Companhia levantado em 31 de outubro de 2021 e, portanto, 
sem redução de capital, em conformidade com o disposto no artigo 44, §1º, 
e artigo 200, inciso II, ambos da Lei das S/A. Em decorrência do resgate 
e cancelamento de ações, conforme deliberados nos termos do item 5.1 
acima, aprovar a alteração caput do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O 
capital social é de R$ 251.763.184,06 (duzentos e cinquenta e um milhões, 
setecentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais e seis centa-
vos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 233.657.556 (duzen-
tos e trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentas e 
cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 1.2. 
Aprovar a dispensa da realização do procedimento de sorteio previsto no 
parágrafo 4º do artigo 44 da Lei das S/A em relação ao resgate ora delibe-
rado, considerando que a Austral Participações é a única acionista da Com-
panhia. 1.3. Aprovar que o pagamento referente ao resgate das 68.990.894 
(sessenta e oito milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e noventa 
e quatro) ações ordinárias ora resgatadas e canceladas, no valor total de 
R$ 75.000.000,87 (setenta e cinco milhões de reais e oitenta e sete centa-
vos), será efetuado à acionista Austral Participações mediante transferência 
eletrônica de recursos imediatamente disponíveis para conta corrente de 
titularidade da acionista Austral Participações, no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis contados da presente data, sendo que tal pagamento será efetuado 
pela Companhia contra sua reserva de capital, nos termos acima descritos. 
1.4. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta assembleia geral, 
nos termos acima aprovados. 1.5. Por fim, registrar que a ata que se refere 
à presente assembleia geral será lavrada na forma de sumário dos fatos 
ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S/A. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos 
ocorridos que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
Mesa: Arthur Farme d’Amoed Neto – Presidente; Daniella Lugarinho Fischer 
Matos – Secretária. Acionista Presente: Austral Participações S.A., repre-
sentada na forma de seu Estatuto Social. Rio de Janeiro, 01 de dezembro 
de 2021. Certifico que esta ata confere com a original, lavrada em livro 
próprio. Mesa: Arthur Farme D’Amoed Neto - Presidente Daniella Luga-
rinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4857796 
em 25/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

AUSTRAL RESSEGUROS ESPECIAIS S.A.
CNPJ/ME 13.641.418/0001-20 / NIRE 33.300.301.313

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 30 
de novembro de 2021, na sede social da Austral Resseguros Especiais S.A., 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431- 002 (“Companhia”). 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convo-
cação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença do único 
acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro 
de presença de acionistas. 3. MESA: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; 
Secretário: Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre: (i) o exame, a discussão e a aprovação do “Instrumento Particular de 
Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral Participações III Ltda. 
pela Austral Resseguros Especiais S.A.”, celebrado nesta data pelas adminis-
trações da Companhia e da Austral Participações III Ltda., sociedade em-
presária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-
002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 13.599.422/0001-77, com seus atos consti-
tutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33.2.0893788-6 (“Austral III”), o qual con-
substancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incor-
poração da Austral III pela Companhia (“Protocolo e Justificação”); (ii) a ratifi-
cação da nomeação da Account Assessores S/S Ltda., sociedade simples 
limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida 
Andrômeda, n.º 885, 35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000, devi-
damente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o 
n.º 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o n.º 96.513.015/0001-22 (“Empresa 
Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração do 
laudo de avaliação do valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral 
III a ser incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (iii) o Laudo de 
Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora; (iv) a incorporação da Austral 
III pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação (“In-
corporação”); (v) o aumento de capital social da Companhia, a ser realizado 
em decorrência da Incorporação, com a correspondente alteração do caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (vi) a autorização para os 
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efeti-
vação das deliberações tomadas na presente assembleia geral. 5. DELIBE-
RAÇÕES: Instalada a assembleia geral nos termos da lei, após discussões e 
debates sobre as matérias constantes da ordem do dia, o único acionista da 
Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, deli-
berou, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto 
segue: 5.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, contendo trans-
crição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º, 
da Lei das S/A. 5.2. Aprovar o Protocolo e Justificação, o qual consubstancia 
as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da Incorporação, e 
cujo instrumento particular passa a fazer parte integrante desta ata como seu 
Anexo I. 5.3. Ratificar e aprovar a nomeação e contratação da Empresa Ava-
liadora para a elaboração do Laudo de Avaliação, consoante o disposto no 
artigo 226 da Lei das S/A, na qualidade de empresa especializada contratada 
para a elaboração do Laudo de Avaliação, o qual avalia o valor patrimonial 
contábil do acervo líquido da Austral III, composto pela totalidade dos elemen-
tos ativos e passivos escriturados, avaliados de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. 5.3.1. Nos termos da legislação vigente, a Empre-
sa Avaliadora oportunamente declarou: (i) não ser titular, direta ou indireta-
mente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobi-
liário de emissão da Austral III ou da Companhia; (ii) não ter conflito de inte-
resses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas 
funções; e (iii) que não teve, por parte dos controladores e administradores da 
Austral III ou da Companhia, qualquer tipo de limitação à realização dos tra-
balhos necessários. 5.3.2. Consignar que foi fixado o critério de avaliação do 
valor patrimonial contábil para a avaliação do acervo líquido da Austral III a 
ser vertido para a Companhia, em decorrência da implementação da Incorpo-
ração. 5.3.3. Consignar que foi adotada como data-base para avaliação con-
tábil do acervo líquido da Austral III o dia 31 de outubro de 2021 (“Data-Ba-
se”). 5.3.4. Consignar que o Laudo de Avaliação foi fundamentado no balanço 
patrimonial da Austral III levantado na Data-Base. 5.4. Aprovar o Laudo de 
Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, o qual constitui o Anexo 6.3 do 
Protocolo e Justificação. 5.4.1. Conforme demonstrado no Laudo de Avalia-
ção, a Empresa Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados, que 
o valor de R$ 15.131.639,08 (quinze milhões, cento e trinta e um mil, seiscen-
tos e trinta e nove reais e oito centavos) representa, em todos os aspectos 
relevantes, o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral III a ser 
incorporado pela Companhia, considerando e levando o desconto e elimina-
ção do valor da participação societária recíproca detida pela Austral III na 
Companhia, avaliada no montante de R$ 71.774.702,26 (setenta e um mi-
lhões, setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e dois reais e vinte e seis 
centavos) (“Acervo Líquido Incorporado”). 5.5. Aprovar a Incorporação, nos 
exatos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, com a con-

sequente extinção da Austral III e versão do Acervo Líquido Incorporado para 
a Companhia. 5.5.1. Consignar que será vertida para a Companhia, a título 
universal e sem solução de continuidade, a totalidade dos elementos patrimo-
niais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Austral III, os quais se-
rão transferidos para a Companhia nos termos do Protocolo e Justificação. 
5.5.2. Consignar que, em razão da Incorporação ora aprovada, as 121.480.336 
(cento e vinte e uma milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentas e trinta e 
seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da 
Companhia e detidas pela Austral III (“Ações Extintas”), serão extintas, sendo 
atribuídas à única quotista da Austral III, Austral Participações S.A., socie-
dade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
14.105.758/0001-07 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0029883-5, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 
401, Leblon, CEP 22.431-002 (“Quotista da Austral III”), 121.480.336 (cento e 
vinte e uma milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentas e trinta e seis) no-
vas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da 
Companhia, em substituição às ações ora extintas, conforme previsto a se-
guir. 5.5.3. As novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a 
serem atribuídas ao Quotista da Austral III, têm características idênticas e 
conferem ao seu titular os mesmos direitos atribuídos às ações de mesma 
espécie e classe da Companhia então existentes. 5.5.4. Tendo em vista a 
aprovação da Incorporação, a Companhia sucederá a Austral III, a título uni-
versal e sem solução de continuidade, em relação aos bens, direitos, preten-
sões, faculdades, poderes, imunidades, ações, deveres, obrigações, sujei-
ções, ônus, responsabilidades e exceções de titularidade da Austral III ora 
incorporados pela Companhia. 5.5.5. Consignar que a Companhia assumirá, 
absorverá e suportará integralmente as variações patrimoniais relativas ao 
patrimônio líquido da Austral III que ocorrerem entre a Data-Base e a data da 
efetiva realização da Incorporação, observado que tanto as variações patri-
moniais positivas quanto as variações patrimoniais negativas que ocorrerem 
entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Incorporação serão reco-
nhecidas no patrimônio líquido da Companhia, conforme aplicável, nos ter-
mos do Protocolo e Justificação. 5.6. Por força da Incorporação, aprovar o 
aumento de capital social da Companhia no valor do Acervo Líquido Incorpo-
rado, um aumento, portanto, no valor total de R$ 15.131.639,08 (quinze mi-
lhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos), 
de modo que o capital social da Companhia passará dos atuais 
R$ 110.012.001,00 (cento e dez milhões, doze mil e um reais), para 
R$ 125.143.640,08 (cento e vinte e cinco milhões, cento e quarenta e três mil, 
seiscentos e quarenta reais e oito centavos). 5.6.1. Em decorrência da Incor-
poração e do aumento de capital social ora aprovados, a Companhia emite 
147.090.983 (cento e quarenta e sete milhões, noventa mil, novecentos e oi-
tenta e três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dentre 
as quais: 121.480.336 (cento e vinte e uma milhões, quatrocentos e oitenta 
mil, trezentas e trinta e seis) ações são emitidas em decorrência da extinção 
e respectiva substituição das 121.480.336 (cento e vinte e uma milhões, qua-
trocentos e oitenta mil, trezentas e trinta e seis) ações detidas pela Austral III 
na Companhia, as quais são atribuídas neste ato ao Quotista da Austral III, 
conforme item 5.5.2 acima; e 25.610.647 (vinte e cinco milhões, seiscentas e 
dez mil, seiscentas e quarenta e sete) ações são emitidas em razão do au-
mento de capital social da Companhia resultante da incorporação do Acervo 
Líquido Incorporado, conforme item 5.6 acima, as quais são (i) emitidas pelo 
preço unitário de R$ 0,59083391282 por ação; (ii) atribuídas neste ato ao 
Quotista da Austral III; e (iii) integralizadas mediante versão do Acervo Líqui-
do Incorporado à Companhia. O preço de emissão das ações previsto neste 
item foi fixado conforme o critério previsto no §1º, II, do artigo 170 da Lei das 
S/A. 5.6.2. Em decorrência da Incorporação e do aumento de capital social 
ora aprovados, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, que passará a vigorar de acordo com a seguinte nova reda-
ção: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 125.143.640,08 (cento e vinte e 
cinco milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta reais e oito 
centavos), dividido em 147.090.983 (cento e quarenta e sete milhões, noven-
ta mil, novecentos e oitenta e três) ações ordinárias, sem valor nominal, as 
quais serão, obrigatoriamente, nominativas.” 5.7. Por fim, autorizar os admi-
nistradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as delibera-
ções tomadas acima, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer 
documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos públi-
cos e entes privados, bem como realizar todas as publicações que se façam 
necessárias para tal fim. 6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVA-
ÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos 
ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das S/A, a qual, depois 
de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Mesa: 
Bruno de Abreu Freire – Presidente; Arthur Farme d’Amoed Neto – Secretá-
rio. Acionista Presente: Austral Participações III Ltda., representada na for-
ma de seu contrato social. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. Certifi-
co que esta ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: 
Bruno de Abreu Freire - Presidente; Arthur Farme d’Amoed Neto - Secretário. 
Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4862508 em 27/04/2022. Jorge Paulo Magda-
leno Filho - Secretário Geral.

Papel da C&A foi destaque  
no Ibovespa nesta segunda-feira

O destaque do 
Ibovespa nesta 
segunda-feira foi 

a C&A, marcando alta de 
17,67%, volume bem aci-
ma da média. “Papel havia 
caído bastante em abril 
mais de 50%. E hoje tive-
mos movimento compra-
dor forte. Empresa pode 
ser alvo de fusões e aqui-
sições. Já vimos presidente 
da Guararapes falando que 
poderia se cogitar aquisi-
ções assim como a Renner 
fazer alguma ofensiva com 
a C&A, mas nada de con-
creto fechado ainda”, co-
mentou Leandro Petrokas, 
diretor de Research e só-
cio da Quantzed, empresa 
de tecnologia e educação 
para investidores.

O Ibovespa fechou com 
alta de 1,71%, marcando 
110.345,82 pontos. “Me pa-
rece que o mercado subiu 

hoje (nesta segunda-feira) 
devido ao vazio de notícias 
negativas. S&P caiu por se-
te semanas seguidas, então é 
natural que exista um respi-
ro e alívio da pressão ven-
dedora que vinha tomando 
conta dos mercados”, avalia 
Petrokas.

Segundo ele, a fala de 
Joe Biden, presidente dos 
EUA, dizendo que defen-
deria Taiwan caso a Chi-
na viesse a invadir o país, 
soa como um atenuante 
de fatores de risco para o 
mercado. Também Biden, 
em entrevista, comentou 
sobre uma possível retira-
da de tarifa da China, algo 
que foi imposto pelo ex-
presidente Trump. 

Na opinião do analista, 
o fato de o Banco Central 
Europeu ter assumido que 
precisa subir juros e tirar 
dinheiro da economia para 

conter inflação também foi 
bem visto pelo mercado, 
pois mostra interesse em 
confrontar e resolver o pro-
blema da inflação.

“O Ibovespa subiu in-
fluenciado pelo bom humor 
externo também com bolsas 
lá fora em alta com os princi-
pais papeis da bolsa subindo, 
exceto Ambev, que está no 
zero a zero. Setor de bancos 
subiu. BB (4,22%), Bradesco 
(1,63%) e Itaú (2,59%) apre-
sentaram altas importantes. 
Foi o último dia de recebi-
mento de dividendos do BB 
e isso ajuda o papel a subir”, 
explica. 

Ele acrescentou que mi-
neração e siderurgia segui-
ram bom humor iniciado 
principalmente na semana 
passada por conta da re-
dução da taxa de juros da 
China. “Hoje tivemos Va-
le subindo (2,04%), CSN 

(3,98%), Gerdau (2,75%), 
Usiminas (3,62%). As mi-
neradoras pares da Vale na 
Bola de Londres também 
fecharam em alta. S&P e 
Nasdaq subindo também”.

No mercado brasileiro, 
entre as maiores altas des-
tacaram as ações do IRB 
Brasil (9,23%), além de BR-
Foods (4,86%), que já havia 
apanhado muito por conta 
dos resultados e agora se 
recupera, além de CSN e 
BB tendo como driver o 
pagamento de dividendos. 
Na contramão, temos ati-
vos que vem num movi-
mento mais pesado como 
BIDI11 (5,16%), Qualicorp 
(4,55%), CVC (3,05%) e 
Locaweb (3,03%). “Só são 
nomes que estão em movi-
mento técnico de tendência 
de baixa no gráfico diário 
seguindo força vendedora”, 
diz Petrokas. 

PPSA/Pré-Sal entrará no 
programa de privatização

Nove anos após a 
criação da estatal, 
o Conselho do 

Programa de Parcerias de 
Investimentos (CPPI) refe-
rendou, na sexta-feira (20), 
resolução recomendando ao 
presidente da República a 
qualificação da Empresa Bra-
sileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. 
– Pré-Sal Petróleo S.A/PPSA 
no Programa de Parcerias de 
Investimentos. O objetivo da 
qualificação é avaliar a deses-
tatização da empresa e dos 
ativos sob sua gestão. 

A Pré-Sal Petróleo atua em 
três frentes: gestão dos Con-
tratos de Partilha de Produ-
ção, gestão da comercializa-
ção de petróleo e gás natural 
e a representação da União 
nos Acordos de Unitização.

Criada em 2013, a PPSA/
Pré-Sal é uma empresa públi-

ca federal vinculada ao Mi-
nistério de Minas e Energia 
(MME). Cabe a ela gerir os 
contratos de partilha de pro-
dução celebrados pelo MME 
e os contratos para a comer-
cialização de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos da União.

Além de referendar a cita-
da resolução, o CPPI delibe-
rou sugerir ao presidente da 
República a instituição de um 
Comitê Interministerial, for-
mado por representantes do 
Ministério da Economia e do 
Ministério de Minas e Energia, 
ao qual caberá, entre outras 
atribuições, elaborar, com base 
nos estudos que venham a ser 
desenvolvidos, manifestação 
com avaliação sobre a desesta-
tização da empresa e dos ativos 
sob sua gestão. Essa avaliação 
será, ao final, submetida à 
aprovação do CPPI.

Justiça torna nula suspensão 
do coordenador da FUP

O Tribunal Regional 
do Trabalho da 5ª 
Região (32ª Vara 

do Trabalho de Salvador/
BA) deu ganho de causa para 
o coordenador-geral da Fe-
deração Única dos Petrolei-
ros (FUP), Deyvid Bacelar, 
no caso da suspensão de 29 
dias que o dirigente sindical 
sofreu na Petrobras, em mar-
ço de 2021, por participar do 
movimento grevista contra a 
venda da Refinaria Landul-
pho Alves (Rlam).

Em sua sentença, proferi-
da na última sexta-feira (20), 
o juiz do trabalho Rodolfo 

Mário Veiga Pamplona Filho 
declara ilícita e torna nula a 
punição de Bacelar, afirman-
do que existem “normas in-
ternacionais que regem as rela-
ções trabalhistas, a exemplo do 
teor da Convenção n° 98 da 
OIT, que protege os trabalha-
dores, individualmente, contra 
todo ato de discriminação em 
atividades sindicais, primei-
ramente, quanto à liberdade 
sindical, ante a necessidade de 
manutenção do emprego, ve-
dando a prática de qualquer 
conduta repressiva limitadora 
do exercício desse direito dos 
trabalhadores”. 

BNDES lança nesta terça-feira edital de seleção de 45 startups

O BNDES e o Con-
sórcio AWL reali-
zarão às 10h desta 

terça-feira (24), evento on-
line de divulgação do edital 
de seleção de 45 startups de 
impacto para o ciclo 2022 
do Programa.  

O BNDES Garagem é 
uma iniciativa do banco que 
tem a missão de desenvolver 
e fomentar o empreendedo-
rismo no Brasil por meio do 
apoio a empreendedores(as) 

e startups. Esta edição tem 
como foco impulsionar ne-
gócios de impacto que prio-
rizem as áreas de educação 
e empregabilidade; inclu-
são e educação financeira; 
saúde e bem-estar; cidades 
sustentáveis e cidadania; e 
meio ambiente e economia 
circular.

O consórcio AWL é 
composto pela Artemísia, 
Wayra Brasil e Liga Ven-
tures. O consórcio foi de-

clarado vencedor entre 10 
propostas enviadas por 23 
empresas. 

A inscrição para o even-
to é gratuita e deve ser fei-
ta pelo endereço https://
www.sympla.com.br/even-
to-online/chamada-de-star-
tups-bndes-garagem-nego-
cios-de-impacto/1566276 
Programação - 

10h: Abertura ins-
titucional – BNDES. 
10H20: Talk Negócios de 

Impacto. Startup convida-
da: Baruks Educacional.

10H40: Painel “Como 
utilizar diferentes formas 
de captação de investimen-
tos por startups de impacto. 
Convidadas: Vox, Sitawi e 
Din4mo.

11H35: Apresentação do 
Programa.

12h: Encerramento 
Saiba mais sobre o Pro-

grama em https://garagem.
bndes.gov.br/
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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

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

CVM julgou menos casos em 2021

O Núcleo de Estudos 
em Mercados Fi-
nanceiro e de Ca-

pitais (MFCap) da Escola de 
Direito de São Paulo (FGV 
Direito SP) concluiu a 3ª edi-
ção da pesquisa “Além dos 
Números da CVM: Enfor-
cement no Mercado de Ca-
pitais Brasileiro”. O estudo 
avaliou como a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
julga práticas potencialmente 
ilícitas no mercado de capi-
tais brasileiro.

Segundo os números le-
vantados, depois do recorde 
de 109 processos em 2018, 
esse número caiu para 98 em 
2019, passando para 63 em 
2020 e chegando a 56 pro-
cessos em 2021. Por outro 
lado, o número de processos 
com potencial sancionador 
aumentou 36,7% em 2021 na 
comparação com o ano ante-
rior, chegando a 346.

Os 56 processos adminis-
trativos sancionadores (PAS), 
envolveram 206 indiciados, 
sendo 179 pessoas físicas, 
25 pessoas jurídicas e 2 fun-
dos de investimento. Ques-
tões societárias representam 
quase metade das acusações 
julgadas no ano passado, se-
guida de problemas informa-

cionais, práticas irregulares 
em demonstrações financei-
ras e questões relacionadas 
aos intermediários. Ilícitos 
de mercado, que em 2019 e 
2020 apareciam em grande 
número na atuação sanciona-
dora da CVM, foram pouco 
representativos em 2021.

Os casos societários en-
volvem infrações a deveres 
de administradores, proble-
mas de aumento de capital, 
irregularidades na convoca-
ção e realização de assem-
bleias, abuso no exercício 
de voto e conflito de inte-
resses. Assim como 2020, 
a violação ao dever de dili-
gência dos administradores 
de companhias abertas é a 
acusação mais frequente, 
com 54 ocorrências. É de 
se destacar também viola-
ções ao dever de lealdade, 
que aparecem em 11 acu-
sações a administradores. 
Diferente de 2020, neste 
ano, apareceram três casos 
envolvendo irregularidades 
no aumento de capital.

Desde 2019 o Núcleo de 
Estudos em Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais da 
FGV Direito - SP (MFCap) 
acompanha o resultado da 
atividade sancionadora da 

CVM e a divulgação dos rela-
tórios trimestrais e anuais do 
regulador. O nosso trabalho 
apresenta análises e uma or-
ganização dos dados que vão 
além dos relatórios oficiais, 
sempre baseado nas infor-
mações públicas disponíveis.

Segundo Viviane Müller 
Prado – professora da FGV 
Direito SP e coordenadora 
do estudo juntamente com 
Marcos Galileu Lorena 
Dutra, e os pesquisadores 
Ezequiel Fajreldines dos 
Santos, Ana Paula Ribeiro 
Nani, Isabella Cruz Borelli 
Paiva Barros, Marianna B. 
Diaz M. de Oliveira, Ramon 
Moussa Abdul Aziz Kanj e 
Tiffany Felício -, alguns fa-
tores identificados em 2020 
continuaram a influenciar 
na menor agilidade na con-
dução dos processos me-
diante julgamento.

Ritmo

“O Colegiado da CVM 
continuou a funcionar de 
maneira incompleta, com 
vagas que não foram pre-
enchidas em 2021. Es-
sa incompletude convive 
com pontos desafiadores já 
apontados há alguns anos, 

como restrições orçamentá-
rias”, analisa Viviane.

A pesquisa destaca tam-
bém o fato de que o novo 
regime sancionador (lei 
13.506/2017), ainda não 
provocou o efeito de maior 
intensidade no exercício 
do enforcement, especial-
mente quando medida pe-
los processos levados a jul-
gamento em 2021.

Para a pesquisadora, os 
números de 2021 sugerem 
uma atividade sancionado-
ra mais modesta também 
pelo valor total das multas 
aplicadas, o menor desde 
2016, mesmo com a pos-
sibilidade aberta pela Lei 
13.506/2017, que ampliou 
o limite aplicável de R$ 50 
mil para R$ 500 milhões.

Segundo a pesquisa do 
MFCap, 282 condutas po-
tencialmente ilícitas foram 
analisadas via termos de 
compromisso, contra 178 
em 2020 e 274 em 2019. 
Quanto ao valor a pagar 
previsto nos termos de 
compromisso, verificou-se 
um aumento, passando de 
R$ 66,2 milhões, em 2019, 
para R$ 43,5 milhões em 
2020 e chegando a R$ 69 
milhões em 2021.

Bancos privados 
ligam excessivamente 
para aposentados

ABRASA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES E
 AUTARQUIAS DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ 28.157.177/0001-15
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

A ABRASA – Associação Brasileira de Servidores e Autarquias de 
Seguridade Social convoca os Sócios fundadores e efetivos para a 
Assembleia Extraordinária, no dia 31/05/2022, em sua sede na Avenida 
Treze de Maio, 13, Pavto. 04, Conj. 409, Sala 420, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20.031-007, às 14h em primeira convocação e 14h30 em segunda 
convocação, cumprindo o que determina o Capítulo V, artigos 23, 24 e 25 
de seu Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação das 
contas da administração dos anos de 2015 a 2021; 2) Mudança de endereço 
da sede; 3) Examinar e aprovar alterações no Estatuto; 4) Assuntos Gerais. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Aviso de Leilão. Torna público leilão presencial e online 004/2022 a ser 
realizado em 16/06/2022, às 10:00h. Local: Est. Gov. Chagas Freitas, 
nº 2700, CEP 27351-720 - Colônia - Barra Mansa - RJ (Salão de Festas Joana 
Reis Buffet) . Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer 
somente na forma on-line. Leiloeira Pública Oficial: Sandra Sevidanes, 
matriculada na JUCERJA sob o nº 165. Objeto: Veículos conservados 
e sucatas inservíveis. Descrição detalhada e termo de condições do 
leilão em www.brbid.com.

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA – SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista que a Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária da Companhia de 23 de maio de 2022 devidamente convocada foi 
instalada e deliberou sobre os itens da ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária, mas não atingiu o quórum para a instalação de deliberação das 
matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, ficam os Srs. 
Acionistas da Leblon H3 Participações S.A. (“Companhia”) convocados a com-
parecer, em segunda convocação (conf. inciso I do §1º do art. 124 da Lei das 
S.A.), à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em continuação da 
assembleia do dia 23 de maio de 2022, a qual será realizada no dia 31 de maio 
de 2022, às 9 horas, no mesmo local, i.e., excepcionalmente (conf. § 2º do 
art. 124 da Lei das S.A.), na Rua Rainha Guilhermina nº 75, 1º andar, Leblon, 
CEP 22441-120, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre 
mesma ordem do dia, qual seja: (i) discussão, exame e votação da proposta 
de aumento do capital social da Companhia no montante de R$161.116,00 
(cento e sessenta e um mil, cento e dezesseis reais), mediante a emissão de 
161.116 (cento e sessenta e uma mil, cento e dezesseis) novas ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) discussão, exame e votação da 
alteração do Estatuto Social da Companhia, de forma a (a) modificar o Artigo 
5º, em caso de aprovação do item (i) acima e, (b) atendendo a solicitação de 
acionistas da Companhia, alterar o Capítulo III, para refletir nova composição 
da Diretoria; (iii) caso aprovadas as matérias do item (ii) acima, a aprovação 
da consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) discussão, exame e 
votação de proposta(s) para alienação da Companhia e/ou de seus ativos, 
conforme solicitado por acionistas da Companhia; e (v) caso aprovado o item 
(ii)(b) e/ou o item (iv) acima, eleição de novo(s) membro(s) da Diretoria, con-
forme solicitado por acionistas da Companhia. Rio de Janeiro, 24 de maio de 
2022. Administradores da Companhia. 

Quase todo mun-
do conhece um 
aposentado ido-

so que foi vítima do em-
préstimo consignado. As 
comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação 
e Informática e de Defe-
sa dos Direitos do Idoso 
promovem audiência pú-
blica conjunta nesta quin-
ta-feira (26) para debater 
providências contra o ex-
cesso de ligações dos ban-

cos privados oferecendo 
empréstimos consignados 
para os aposentados do 
INSS.

Segundo a Agência Câma-
ra de Notícias, os deputados 
querem saber de que forma 
conseguem os dados dos 
aposentados, que deveriam 
estar protegidos pela Lei Ge-
ral de Proteção de Dadps.

De acordo com o depu-
tado Roberto Alves (Repu-
blicanos-SP)
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